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Nota Prévia 
 

 Esta dissertação representa para mim a concretização de um objectivo, estudar o 

Lancelot. Ao longo do meu percurso académico pelos estudos medievais, fui 

percebendo o vivo interesse que a cavalaria arturiana me despertava, por isso me propus 

estudar o seu máximo expoente, “o cavaleiro da rainha”. Quando descobri o Lançarote 

de Lago, a feição ibérica do romance redobrou o meu entusiasmo. Assim, foi este o 

desafio que propus ao meu Orientador, Professor Doutor José Carlos Miranda, que o 

aceitou com ponderação, mas, também, dando-me o apoio necessário que esta 

fascinante, mas igualmente árdua tarefa representava, não apenas na qualidade de 

Orientador, mas também de amigo com quem sempre pude contar.  

 Os meus primeiros agradecimentos são para ele, Prof. Miranda, que já há quase 

uma década que me guia pelas florestas arturianas, sempre pronto a dar-me conselhos 

sábios, orientações sinceras e precisas, mas, sobretudo, proporcionando-me a liberdade 

científica e académica para prosseguir com as minhas ideias. Uma justa palavra de 

agradecimento deve ser dirigida à Professora Doutora Ana Sofia Laranjinha que seguiu 

esta tese linha a linha, sempre disponível para me ouvir, orientar, corrigir e animar. Os 

seus conselhos preciosos, sempre com o tacto e a doçura que a caracterizam, 

impediram-me de desistir nos momentos mais difíceis.  

 Os meus colegas do Seminário Medieval, Literatura, Pensamento e Sociedade 

contribuíram decisivamente partilhando reflexões científicas, mas também ansiedades, 

medos e alegrias. Apesar de a todos eles dever esta tese, é justo destacar aqueles que, 

devido, possivelmente, a uma partilha mais estreita de percursos e interesses, mais me 

ajudaram a nunca desistir. Assim, em primeiro lugar, agradeço à Professora Doutora 

Rosário Ferreira por, no longínquo ano de 1997, quando fui sua aluna de licenciatura, 

me ter proposto fazer um trabalho sobre a Demanda do Graal. A sua crítica incisiva, 

mas também o lado humano que sempre demonstrou são os responsáveis por eu ter 

conhecido os estudos medievais, se não fosse ela, certamente, o meu caminho teria sido 

outro. Em segundo lugar, agradeço à Simona Ailenii o rigor e dedicação com que reviu 

os longos trinta fólios que transcrevi. Por último, agradeço ao Filipe, meu colega de 

percurso, toda a paciência e disponibilidade que sempre teve, mesmo estando também a 

redigir uma dissertação, para me ouvir e partilhar os melhores momentos, mas também 

aqueles em que o cansaço falava mais alto. 
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 Para além do grupo do Seminário Medieval, com quem partilho o trabalho e o 

gosto pelos estudos medievais, há outras pessoas e instituições que merecem uma 

palavra de destaque pelo seu contributo para esta tese. Assim, aos meus colegas da 

Escola Superior de Educação de Coimbra, da Área de Língua Portuguesa, em especial 

ao Pedro Balaus Custódio e à Rosa Oliveira, agradeço terem-me dado tempo e 

disponibilidade, cumprindo algumas tarefas que me caberiam, para que eu pudesse 

dedicar-me ao Lançarote de Lago. As suas palavras de amizade e confiança em mim 

foram também fulcrais para continuar o meu percurso. Agradeço também à Escola 

Superior de Educação de Coimbra, nomeadamente aos anteriores Conselhos Directivo e 

Científico e aos actuais, à Presidente do Conselho Pedagógico, terem-me dispensado 

para me deslocar ao Porto no âmbito dos seminários de doutoramento. Devo à Fundação 

para a Ciência e Tecnologia o apoio financeiro para poder realizar este estudo e 

deslocar-me a alguns congressos da especialidade.  

 O Ignacio Vásquez de Barcelona, não hesitou perder algumas horas do seu 

tempo e trabalho para me procurar documentação, essencial para o estudo dos 

fragmentos catalães do Lancelot, que prontamente me fez chegar às mãos poupando-me 

horas de viagem. O meu colega António Contreras Martín revelou uma disponibilidade 

e uma atenção inigualáveis, enviando-me todos os documentos que lhe pedi e 

respondendo com brevidade a todas as questões que lhe fui colocando via mail. Com ele 

partilhei o interesse e o gosto pelo Lançarote e não me senti tão sozinha nas minhas 

demandas.  

 Finalmente, à minha família devo tudo. Aos meus saudosos avós que me deram 

as raízes e me ensinaram a ser quem sou, aos meus pais que sempre acreditaram em 

mim e me ensinaram a nunca dizer “não consigo”, à minha mãe pelo cuidado e desvelo 

que teve, dando-me tempo necessário para continuar o meu trabalho. Para o meu 

companheiro de vida, o Samuel, não encontro palavras suficientes para agradecer a 

dedicação, o esforço e a paciência com que esteve a meu lado em todos os momentos. 

Para ele e para o meu filho, Rafael, que na sua inocência, tantas vezes me animou com 

os seus sorrisos, fica a certeza de que sem o seu carinho e amor, esta tese nunca teria 

sido possível. 
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Introdução 
 
  O  Lancelot é uma das narrativas arturianas que mais sucesso conheceu, a julgar 

pela multiplicidade de testemunhos e versões que chegaram até aos nossos dias. A 

primeira vez que vislumbramos este herói cavaleiresco é no roman en vers de Chrétien 

de Troyes, Le Chevalier de la Charrette, composto por volta de 1180 a pedido de Marie 

de Champagne. Esse extenso texto começa com uma ofensa ao rei; Meleagant invade o 

paço e desafia os cavaleiros de Artur para um combate, cujo preço seria Guenièvre. O 

cavaleiro de Gorra vence o duelo com Keu, que se havia voluntariado para defender a 

senhora, e leva o seu tributo. Gauvain decide ir em busca de sua tia e pelo caminho 

encontra um “estranges chevaliers” numa carreta conduzida por um anão, lugar dos 

infames. Este cavaleiro é Lancelot que, por amor a Guenièvre, aceitara a humilhação da 

carreta, comandado por Amor em detrimento de Razão, como se verifica numa das 

passagens deste roman: 

“Nains”, fet il, “por Deu, car me di/ Se tu as veü par ici/ passer ma dame la 
reine ». Li nains cuiverz de pute orine/Ne l’en vost noveles conter/Einz li dist : « Se 
tu viax monter/ Sor la charrete que je main/ Savoir porras jusqu’a demain/Que la 
reïne est devenue »(...)Mes Reisons, qui d’Amors se part, /Li dit que del monter se 
gart,/Si le chastie et si l’anseigne/Dom il ait honte ne reproche./N’est pas el cuer 
mes an la boche/Reisons qui ce dire le ose,/Mes Amors est el cuer anclose, Qui li 
comand et semont/Que tost en la charrette mont (CC, vv351-359 ; vv.365-374)1  

O livro narra o percurso deste nobre herói que comete os maiores actos de valentia para 

salvar a sua dama da prisão de Gorra. Pouco mais se sabe sobre ele, apenas que é um 

jovem cavaleiro em descoberta da sua identidade, que vai conhecendo através da 

superação de diversas provas aventurosas que confirmam a sua predestinação a grande 

feitos. Lancelot é o cavaleiro da rainha, movido apenas pelo seu amor, fonte e motivo de 

todas as suas proezas. Muito se lê nas entrelinhas deste romance, mas pouco nos é dado 

ver da história de Lancelot. Desconhecemos a sua linhagem, ignoramos a sua 

proveniência, não sabemos a razão da sua predestinação: “Lanceloz del Lac a non/Li 

chevaliers, mien esciant”( CC, vv. 3660-3661).   

 Este silêncio sobre as origens de tão valoroso cavaleiro terá motivado a 

prosificação do roman de Chrétien. Assim, nos alvores do século XIII2, redige-se um 

                                                 
1 Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette, MELA, C (1992 ed), Paris, Lettres Gothiques. As 
citações desta obra são identificadas pela sigla CC.  
 
2 Elspeth Keneddy, no seu trabalho sobre o Lancelot não-cíclico, afirma: “it was written after Robert de Boron’s 
Joseph and Merlin and the First and Second Perceval Continuations (…) it was written before Perlesvaus”. 
KENNEDY (1986, p.8). Os primeiros testemunhos do Lancelot que hoje se conservam são de 1220. Veja-se Kennedy 
(1986) e Stones (2010). 
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extenso romance que procura construir a identidade do herói, mantendo o enredo 

amoroso em torno da relação com a rainha. Neste vasto texto, ficamos a saber que Ban, 

pai de Lancelot, tinha morrido de desgosto ao ver as suas terras conquistadas e 

queimadas pelo traidor Claudas. Nesse momento de dor profunda, o seu filho ainda 

bebé é levado por uma misteriosa dama que surge de um lago, refugiando-se Elaine, sua 

mãe, num convento para passar os dias de sofrimento mais próxima de Deus. O menino 

é criado por aquela “fada” com desvelo e na companhia de dois primos direitos, cujo pai 

tivera sorte semelhante à do seu irmão Ban de Benoic. A Dama do Lago instrui o donzel 

acerca do valor da cavalaria e ele demonstra propensão natural para partir em busca 

dessa nobre condição em sede própria, a corte arturiana. Aí, sempre incógnito, 

apaixona-se pela rainha assim que os seus olhares se cruzam. Depois de ser armado 

cavaleiro, sucedem-se diversas aventuras que supera, como nenhum outro, pelo seu 

valor cavaleiresco. Tal como no roman de Chrétien, acede a subir à inglória carreta por 

amor de Guenièvre e é reconhecido por Gauvain. Porém, no romance em prosa, surge 

uma personagem determinante para o sentido da narrativa: Galehot, o filho da “Bele 

Jaiande”, rei corajoso, conquistador de diversos reinos, que defronta Artur. É graças à 

admiração que nutre pelas proezas de Lancelot, que o rei de Sorelois aceita render-se a 

Artur, prestando-lhe vassalagem e renunciando a conquistar Logres, o mais almejado de 

todos os reinos. É também Galehot que proporciona o primeiro encontro entre Lancelot 

e Guenièvre, que os amantes selam com um beijo. No entanto, o cavaleiro deixa a corte 

para o acompanhar, pois assim tinha ficado determinado para que as tréguas entre 

Galehot e Artur se tornassem efectivas. Pouco tempo depois, a soberania e honestidade 

de Guenièvre são postas em causa por uma dama que afirma ser a verdadeira rainha. 

Mais uma vez, Lancelot é o cavaleiro que a vai defender frente a todas as desconfianças.  

 Lancelot teria ainda outras aventuras anunciadas que enfrentar, bem distantes 

das provas de amor a Guenièvre. Referimo-nos à maior das buscas, a do Graal3, que terá 

também lugar na estória do cavaleiro. Assim, o portentoso livro da biografia de 

Lancelot será o eixo central de outros livros em torno do Graal, redesenhando-se o valor 

da cavalaria e o lugar de Lancelot face a essas novas aventuras. O filho de Ban de 

Benoic deixa de ser aquele que poria fim a todos os encantamentos e maravilhas do 

reino. Anuncia-se um outro cavaleiro, mais virtuoso do que ele, mas que seria da sua 

                                                                                                                                               
 
3 Sobre as relações com o tema do Graal e a caracterização do Lancelot não-cíclico e cíclico veja-se a 
Parte II desta dissertação.  
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linhagem. Ao longo do Lancelot-Graal4 sabemos que Galaaz, filho de Lancelot, será 

aquele por quem todos esperam, o único que poderá cumprir as aventuras do Graal.  

 É parte da extensa narrativa em torno de Lancelot e do Graal que o manuscrito 

9611BNE preserva. Assim, chegou até aos nossos dias, como lemos no explicit, “el 

Segundo e Tercero libros de Don Lançarote de Lago”, ou seja, parte da longa estória de 

Lancelot, num manuscrito em papel, com 355 fólios, que terá sido copiado entre 1500 e 

16005.  

 O romance ibérico começa com o conhecido episódio da “Segunda Viagem para 

Sorelois”, ou seja, no momento em que, após se ter declarado vassalo de Artur no 

decurso da batalha na Roches aux Saisnes, Galehot deixa Logres e parte para os seus 

domínios acompanhado de Lancelot. Segue-se a narração das diversas aventuras do 

amante da rainha e seus companheiros, Yvain, Gauvain, Sagremor, Lionel, Boors, entre 

outros actores conhecidos do universo arturiano. Perto do final, Lançarote deixa Logres 

para partir em busca de um cavaleiro que muito admira, Tristão6. Assim, depois de 

saber que dificilmente conquistaria o Graal devido à sua relação amorosa com a rainha, 

o cavaleiro, sempre sublinhando que a dedicação à dama é a motivação das suas 

proezas, vive algumas aventuras no percurso que o há-de levar ao afamado cavaleiro da 

Cornualha. Lançarote chega a uma ilha, a “Isla de Merlín”, depois de passar uma ponte 

que só os mais bravos atravessaram. Depara-se com a sepultura de dois irmãos que se 

tinham matado por desconhecimento e aí recolhe uma espada com uma terrível 

inscrição: “com esta espada morira don Galban”. (LL, CCCXXX, p.385)7. Apesar de 

hesitar empunhá-la, Lancelot acaba por ficar com a arma, concluindo a sua estada na 

ilha com o fim do “Lecho de Merlín” que graças a um anel que lhe dera a dama do Lago 

se desfaz e desaparece. Por fim, abandona aquele local e entra numa barca a pedido de 

doze donzelas que o levam até outra ilha onde se encontra o túmulo do rei Pelinor.  

                                                 
4 Por Lancelot- Graal entenda-se o ciclo constituído pelos seguintes romances:  a Estoire del Saint Graal, 
o Lancelot propre, o Merlin , a Queste del Saint Graal e a Mort Artu. Sobre esta expressão veja-se LOT 
(1954) e a Parte II deste trabalho.  
 
5Esta caracterização  sumária do ms. 9611BNE encontra-se em  
http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BETA/1400.html. Acrescente-se que apenas 352 fólios contêm 
texto.  Para uma descrição mais detalhada do manuscrito veja-se Lucía Megìas (1994); Contreras (2002) e 
Belenger (2008). Ao longo das três partes do nosso trabalho, vamos dando conta da investigação em torno 
do Lançarote de Lago, pelo que não dedicamos nesta introdução nenhum apartado para o designado 
“estado da arte”. 
 
6 É neste momento que começa a matéria “específica” da versão castelhana (f.349).  
 
7 Lanzarote del Lago, CONTRERAS A& SHARRER H, (2006 eds), Madrid, Biblioteca de Estudios 
Cervantinos. Esta edição é identificada pela sigla LL.  
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 No Lançarote de Lago não se encontram narrados muitos episódios do Lancelot, 

como as aventuras dos cinco sobrinhos de Artur, a visita de Boors ao castelo do Graal 

ou a demência do protagonista. Todavia, deparamo-nos com a presença de outras 

personagens algo insólitas no que ao enredo do Lancelot diz respeito, como Tristão. Na 

recente edição do manuscrito quinhentista, os editores afirmam que “el texto recogido 

en el Lanzarote del Lago se corresponde com gran fidelidad cón el original francés, 

pese a que se han suprimido algunas partes” (CONTRERAS &SHARRER, 2006, p. X). 

Os editores reconhecem igualmente que nos fólios finais “se han añadido (…) apenas 

doscientas três líneas, episodios originales” (CONTRERAS & SHARRER, 2006, p.XI). 

Assim, no considerável volume de 355 fólios, três conteriam narrativas provenientes de 

fontes diversas, como o Tristan en Prose e a Suite du Merlin8. 

 Pela breve descrição da matéria do romance peninsular que se encontra na 

introdução desta edição, depreende-se que o Lançarote mantém um texto pouco 

inovador face às fontes francesas, com excepção da sua parte final. Contudo, várias 

questões permanecem em aberto: corresponderá a data que aparece no explicit, 1414, à 

data da tradução e circulação do romance em âmbito peninsular? De que família de 

manuscritos que transmitem o Lancelot se aproxima o texto histânico? Serão os 

episódios finais da autoria do tradutor ou terão sido acrescentados em terras francesas? 

Considerando que, como dizem os editores, o redactor actua “movido por un princípio 

de ciclicidad” (CONTRERAS & SHARRER, 2006, p.XI), de que ciclo de romances 

procede, efectivamente, a matéria dos fólios finais? Importa também perceber de que 

forma esses episódios se integram na estrutura do romance; trata-se de mera adição de 

matéria proveniente de fontes diversas, “un cruce de fuentes”, (CONTRERAS & 

SHARRER, 2006, p.XI) ou fazem parte do tecido narrativo da obra? Há notícia de 

outros testemunhos, em língua ibérica ou não, que reproduzam texto semelhante àquele 

que se documenta no final do Lançarote? Como situar a menção ao “cavaleiro das duas 

espadas”, não mencionada na introdução da edição do Lanzarote, mas já documentada 

por Balaguer (1925), que se encontra no “Segundo Libro” e que, como sabemos, não se 

observa nas versões francesas do Lancelot? Será esta referência a única que, antes dos 

fólios finais, se afasta dos textos franceses? Será seguro, tendo em conta estes dados, 

continuar a considerar este romance uma versão do Lancelot vulgata?9 

                                                 
8 Sobre os episódios finais e suas fontes veja-se a parte III deste trabalho.  
 
9 Sobre o ciclo da vulgata veja-se o que dizemos na parte II e III desta dissertação.  
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 São estas as questões essenciais que norteiam este trabalho. Não pretendemos 

fornecer uma descrição codicológica, nem paleográfica do testemunho, considerando 

que esse trabalho já foi feito por alguns estudiosos como Contreras (2002) e Iria 

Berenguer (2008). É nosso objectivo centrarmo-nos no texto, procurando perceber de 

onde provém e qual o lugar que ocupa na tradição arturiana peninsular.  

 No primeiro momento do nosso trabalho, consideramos os diversos indícios do 

conhecimento deste romance na Idade Média peninsular, nomeadamente através das 

alusões ao livro em inventários de bibliotecas e de referências em obras literárias. 

Depois das notícias relativas ao “Livro de Lancelot”, afigura-se necessário cotejar o 

texto castelhano com outros testemunhos que preservam o Lancelot em língua ibérica, 

os fragmentos catalães, procurando determinar que tipo de relações estabelecem com o 

nosso romance. Tratando-se de uma tradução, importa também verificar qual terá sido a 

língua de partida do tradutor, considerando a existência de erros linguísticos ou 

expressões que denunciem, de alguma forma, a língua do original. O ano de 1414 será o 

termo ad quem do nosso estudo, tendo em conta que é possível recuar, pelo menos, até 

esta data segundo as indicações do colofon do manuscrito. 9611BNE.  

 Num segundo momento, debruçamo-nos sobre as relações do Lançarote de Lago 

com a tradição manuscrita francesa com o objectivo de determinar o grupo de 

manuscritos a que pertenceria o original francês do Lançarote de Lago. Para isso, 

seguimos algumas indicações fornecidas na introdução desta edição e na tese de 

António Contreras Martín (2002). O texto castelhano relaciona-se com as versões 

editadas por Sommer, Micha e com o ms. 751BNF, (Contreras & Sharrer, 2006) será, 

pois,  esse o corpus que iremos trabalhar, se bem que seguindo metodologias distintas. 

Em primeiro lugar,  de acordo com os estudos de Micha (1960-1987) e Kennedy (1984)  

os manuscritos que estiveram na base das referidas edições pertencem a grupos 

diferentes, logo, não é plausível que a versão castelhana se relacione com todos eles da 

mesma forma. Seguiremos as versões editadas por Micha, longa e curta, e o manuscrito 

751BNF como base de comparação com o texto castelhano. Contudo, sempre que o 

texto castelhano não concorde com nenhuma das versões mencionadas, teremos em 

conta as lições editadas por Sommer. É importante referir que, no caso das versões 

curtas, os manuscritos se encontram apenas parcialmente editados, pelo que serão 

usados no nosso trabalho como amostragem, uma vez que, devido a constrangimentos 

de tempo e espaço, não seria possível consultá-los na íntegra.  
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 Ainda na parte dedicada às relações entre o Lançarote e as fontes francesas, 

depois de delimitarmos o tipo de ligação que o romance ibérico estabelece com os 

textos acima mencionados, vamos incidir a nossa atenção no sentido da narrativa 

castelhana. Seleccionámos alguns momentos-chave do romance, nomeadamente o 

episódio da Falsa Genevra, a investidura de Leonel, a cena do anel no episódio do Vale 

sem Retorno e algumas personagens, como Genevra e Morgana. A escolha destas 

passagens não é de todo inocente. Como é sabido, o episódio da Falsa Genevra é um 

ponto crítico no Lancelot en Prose, sendo aí que as várias versões mais divergem. Além 

disso, é um momento da narrativa que aglutina temas importantes na estrutura do 

romance, como o amor feudal, a imagem da realeza e o valor do matrimónio. Diversas 

personagens de relevo intervêm nesse episódio, como Artur, Galehot, Lançarote, 

Genevra e Bandemaguz. A investidura de Lionel é também uma cena importante na 

urdidura do Lancelot en Prose, uma vez que só se encontra narrada em alguns 

testemunhos deste romance, sendo, por isso, fundamental observar como se integra no 

Lançarote de Lago10 O Vale dos Amantes Sem Retorno é um episódio onde se 

destacam temas como o amor e sua relação com objectos, alguns da esfera do 

maravilhoso, e onde personagens como Genevra e Morgana assumem algum relevo, 

sendo, pois, pertinente observar qual o papel que desempenham no romance peninsular. 

Continuando a usar a metodologia comparatista, esta análise será imprescindível para 

aferir de que grupo de versões o nosso texto mais se aproxima.  

 Após termos identificado a versão mais próxima do romance ibérico, vamos 

observar as particularidades do Lançarote de Lago. Começamos por considerar algumas 

leituras que parecem desprovidas de sentido e também registamos incongruências. De 

seguida, partimos para a matéria narrativa, atentando nos episódios que não se 

encontram nesta versão, isto é, aqueles que se localizam, no que às versões francesas diz 

respeito, na secção comummente designada “Agrevain”. A organização do texto, 

nomeadamente a divisão em livros e em rubricas, será também considerada, uma vez 

que é necessária para a filiação do texto num grupo de versões e que nos fornece pistas 

sobre a originalidade ou o conservadorismo da versão castelhana. No final desta extensa 

parte, esperamos reunir condições para compreender melhor as origens francesas do 

Lançarote de Lago, considerando não apenas as versões já referidas, mas outros 

testemunhos, como o Lancelot presente no ms. 485BNE que nos ajudará, certamente, a 

                                                 
10 Usamos a designação “Lançarote de Lago” que aparece no incipit e no explicit do manuscrito. 
Acrescente-se que esta é também a forma por que o livro é identificado ao longo do manuscrito.  
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filiar o romance castelhano numa família da extensa tradição manuscrita do Lancelot en 

Prose. 

 Todavia, como mais atrás dissemos, a versão castelhana tem várias personagens 

e episódios que se afastam do enredo típico do Lancelot. Procuraremos, na terceira e 

última parte da nossa dissertação, verificar se existem mais referências alheias à 

tradição narrativa conhecida do Lancelot para além da já documentada alusão ao 

“Cavaleiro das Duas Espadas” e do texto dos fólios finais. Contudo, tratando-se de 

matéria proveniente de um ciclo de romances distinto do designado Lancelot-Graal, 

afigura-se necessário começar por expor as teorias dominantes no que respeita à 

constituição do universo romanesco a que pertencem os motivos e personagens do 

Lançarote de Lago. Considerando que a matéria constante nos fólios finais, para além 

de ser aquela que mais atenção mereceu por parte da crítica, se estrutura numa série de 

episódios encadeados e com relações com outros romances que não o Lancelot, o texto 

final do Lançarote será tratado em secção à parte. Será nosso propósito compreender o 

lugar do texto final na estrutura narrativa do Lançarote procurando perceber se se trata 

de adições de tipo compilatório ou se advém de estratégias redactoriais pensadas. Para 

isso, vamos também considerar que tipo de relações existem entre o final do Lançarote 

e o fragmento de Imola que contém um texto afim da versão castelhana. O intuito 

fundamental da última parte do nosso trabalho é compreender em que medida estas 

lições do Lançarote contribuem para determinar o seu lugar nos ciclos de romances em 

torno do Graal, isto é, os designados Ciclo da Vulgata e Ciclo do Pseudo-Boron, e de 

que forma podem ajudar a entender a circulação dos romances arturianos em prosa em 

âmbito peninsular.  
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Parte I 
 
 
 
1– O Lançarote de Lago no contexto peninsular. 
 
 Iniciaremos o presente trabalho considerando em que medida a “estória do 

Lancelot” era conhecida na Península Ibérica, sobretudo em Castela. Num primeiro 

momento, procuraremos reunir notícias da circulação material de um “Livro de 

Lancelot”, conferindo primazia às bibliotecas nobiliárquicas e régias que contêm no seu 

inventário títulos que possam indiciar a presença de exemplares de versões do Lancelot 

em solo ibérico. Seguidamente, procurando perceber o conhecimento mais ou menos 

directo que se teria desta narrativa, vamos incidir a atenção nas referências ao “livro de 

Lançarote” que encontramos em obras literárias de vário tipo. 

 Após termos perspectivado as notícias do romance, será tempo de atentarmos 

nos testemunhos ibéricos do Lancelot en Prose que chegaram até aos nossos dias. Desta 

forma, iremos observar os dois Lancelot catalães, procurando compreender as relações 

que existem entre estes textos e a narrativa castelhana preservada no ms. 9611BNE. No 

que à tradição textual em solo ibérico diz respeito, dedicaremos alguma atenção ao ms. 

485BNE que contém um Lancelot francês, mas cujo trajecto importa interrogar pelas 

particulares conexões que poderá estabelecer com o nosso texto.  

 Conhecendo o contexto e os restantes testemunhos peninsulares, teremos 

condições para nos dedicarmos à versão castelhana. Assim, vamos tentar compreender 

qual seria a língua do texto de onde partiu a versão do Lançarote de Lago. Partindo de 

alguns estudos já realizados nesse sentido, vamos considerar, ainda que de forma breve 

e apenas do ponto de vista da tradução, o léxico do texto, dando especial destaque ao 

erro linguístico, elemento fulcral para precisar a língua que se traduz (Cintra, 2009). 

Terminamos a primeira parte deste estudo tentando situar no tempo aquela que terá sido 

a versão castelhana original do Lançarote de Lago.  
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1.1 – O “Livro de Don Lançarote” em bibliotecas. 

  

 Tendo em conta a escassez de testemunhos materiais do Lancelot em língua 

ibérica11, temos hoje pouco mais a dizer do que aquilo que Entwistle (1942) já 

sistematizou no seu estudo dedicado à matéria arturiana em território peninsular. No 

capítulo que dedica ao Lançarote em Castela e Portugal, o autor afirma:  

 

Do Lanzarote de Lago nada mais resta além de fragmentos. (…) Os seus 
incidentes, pela maior parte, são pouco distinguíveis; o herói é ubíquo, pois que as 
referências, sendo em geral limitadas ao nome do herói e da heroína, não 
fornecem qualquer documentação da marcha da obra através dos séculos 
(ENTWISTLE, 1942, p. 172). 

 

 Na realidade, não é tarefa fácil perscrutar o trajecto do texto e da personagem, 

uma vez que as referências que encontramos podem ser equívocas, devido ao facto de o 

cavaleiro da rainha figurar como interveniente em diversas narrativas arturianas. Desta 

forma, a simples menção do seu nome ou até a sua intervenção em aventuras pode não 

se prender com o livro, mas apenas com a personagem. 

 A presença de um “Livro de Lancelot” em inventários de bibliotecas não é 

significativa. Uma das primeiras bibliotecas nobiliárquicas castelhanas conhecidas é 

aquela que pertenceu a Afonso Tenório, nobre português que se exilou em Castela após 

a batalha de Aljubarrota (Beceiro Pita, 2009). Possui um espólio de vinte e quatro 

livros, número considerável para uma biblioteca de finais do século XIV.O gosto por 

narrativas de cavaleiros confirma-se pela existência de três volumes do Amadis na lista 

de livros de Afonso Tenório. Porém, como se constata, o Lançarote de Lago não faz 

parte deste inventário, sendo apenas referido em quatro bibliotecas, duas régias e duas 

senhoriais.  

  Já Entwistle (1942) registara a presença do Lancelot nos inventários de livros  

de Carlos III da Navarra, de Isabel, a Católica e do conde-duque de San – Lúcar: 

 

Un romans de Lancelot. Item un Romanz Pampeluno vieio de Lanzelot e de Bors su 
 companynero [Carlos de Navarra] 
Nº 144: Otro libro de pliego entero de mano en papel de romance que es la 
historia de Lanzarote, con unas coberturas de cuero blanco [Isabel, a Católica] 

                                                 
11 Para além do manuscrito 9611BNE que preserva o nosso texto, chegaram até nossos dias dois 
testemunhos do Lancelot que conservam dois fragmentos desta narrativa, datados no século XIV. Para 
mais pormenores veja-se Lucía Megías (2005). Referir-nos-emos a estes textos na secção 3 desta 
dissertação.  
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Historia de Leonel, Galvan y Lanceloto, en portugués. Ms. En pergamiño; no tiene 
princípio (Caj. L, núm 3, livraria do Conde-Duque de San Lúcar no Convento del 
Angél, Sevilha [conde-duque de San Lúcar] (ENTWISTLE, 1942, pp. 171-172, 
notas 1, 2 e 3).  

 

 Nenhum destes exemplares é conhecido nos nossos dias. Além disso, é prudente 

que não nos precipitemos quando o único dado que temos são títulos de inventários. 

Como é sabido, as designações que os livros tinham eram flutuantes, não obedecendo 

estritamente ao seu conteúdo. Essa flutuação é evidente nas denominações que citámos. 

Segundo o inventário, Carlos de Navarra possuía dois livros, o  “romans de Lancelot” e 

o “romanz (…) de Lancelot e de Bors su companyero”12.  Atendendo à descrição que 

nos é dada dos dois itens, o primeiro estaria, provavelmente, em francês, sendo, assim, 

designado “Lancelot”. O segundo, se interpretarmos o vocábulo “pampluno” como “de 

Pamplona”13, poderia estar redigido em língua Navarra. É possível que a segunda 

titulação pretendesse clarificar o conteúdo do livro, evidenciando-se o protagonista e a 

personagem que, pelo menos para quem redigiu o inventário, teria mais destaque no 

romance. Semelhante propósito pode ter tido o autor do inventário do Conde-Duque de 

Sán-Lucar quando regista uma história de “Leonel, Galvan y Lanceloto”. Atendendo à 

matéria do Lancelot, é difícil compreender as razões que terão levado os autores dos 

inventários a destacar aqueles cavaleiros. Assim, no caso do rei de Navarra, poder-se-ia 

postular que sendo Boors, na matéria do Lancelot, o cavaleiro que  secunda o primo nas 

suas acções, com um percurso paralelo, seria natural que o seu nome figurasse, a par 

com o de Lancelot, no título do romance. A escolha do autor do inventário do conde-

duque San-Lúcar coloca mais dúvidas. Não seria difícil compreender que os nomes 

“Lanceloto” e “Galvan” constassem do título, uma vez que ambos assumem destaque no 

romance e têm uma considerável tradição narrativa14. A presença de Lionel tem 

contornos mais difusos. O irmão, Boors, supera-o em proeza cavaleiresca, sendo Lionel 

muitas vezes denominado “coração sem freio” devido à sua impetuosidade que o leva 

algumas vezes a agir sem reflexão. Desta forma, por que terá sido um dos escolhidos 

para identificar o romance? Os diferentes títulos indiciam que a recepção dos livros 
                                                 
12 Existe também a possibilidade de se tratar de dois títulos distintos para o mesmo item. A segunda 
designação clarificaria o conteúdo do livro.  
 
13 Lida de Malkiel (1959) o livro de Carlos III como uma tradução originária de Pamplona:  “the old 
Pamplona romance of Lancelot and Boors, a manuscritp of wich belonged to Carlos III of Navarre” 
(LIDA de MALKIEL, 1959, p. 407).  
 
14 Já desde o Chevalier de la Charrette que os dois cavaleiros protagonizam aventuras e têm um percurso 
paralelo.  
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condicionava a sua designação, variável consoante o juízo de valor que o público fazia 

sobre as personagens e o seu relevo na narrativa. É certo que Boors, do ponto de vista 

das virtudes do cavaleiro, parece uma escolha mais natural para encabeçar o romance. 

Porém, a coragem e o ímpeto de Lionel poderiam ter cativado mais o público.  

 Podemos ainda adiantar uma segunda possibilidade relativamente às designações 

dos dois inventários em apreço. Estes títulos, o do rei de Navarra e do conde-duque de 

San-Lúcar, designariam não o romance, mas partes dele que se teriam autonomizado. 

Desta forma, algumas aventuras dos diversos cavaleiros estariam em volume(s) à parte. 

Contudo, todas estas hipóteses são demasiado vagas e fornecem poucas pistas sobre o 

significado das várias designações que se documentam nas bibliotecas. Apenas o livro 

registado na biblioteca de Isabel, a católica levanta menos problemas, pois não só é 

designado por “história de Lancelot”, como também figura  no rol de outros livros de 

matéria arturiana o que ajuda a delimitar o seu conteúdo.  

 O registo do livro do conde-duque San-Lúcar tem ainda mais um detalhe 

interessante. Na sua descrição menciona-se que “no tiene principio”. Ora, como 

sabemos, o Lançarote de Lago conserva-se em volume único do século XVI, contendo 

o “segundo e terceiro livros” de Don Lançarote. Assim, é tentador pensar que este 

manuscrito português conteria matéria semelhante àquela que se preservou no 

testemunho castelhano, uma vez que, tal como o Lançarote de Lago, lhe faltava a parte 

inicial. Ainda que não se possa descartar esta possibilidade, os dados que possuímos até 

ao momento não nos permitem adiantar hipóteses mais seguras. Não é possível saber o 

significado exacto da expressão “ no tiene principio”, uma vez que poderia referir-se ao 

facto de faltarem alguns fólios no início ou uma quantidade de matéria dificilmente 

mensurável.  

 O caso do livro presente na biblioteca de Isabel, a Católica assume um carácter 

menos difuso. Em primeiro lugar, o título reporta-se apenas ao protagonista, designação 

comum que o romance tem na tradição manuscrita francesa, e que o identifica, como 

veremos, em referências ibéricas que se registam noutras obras. Além disso, registam se 

outras obras como o Josep ab Arimathia, o Merlin e a Demanda del Santo Grial15. Em 

segundo lugar, o facto de se mencionar apenas um “libro de pliego blanco” levou José 

Carlos Miranda a identificar a obra do inventário com o texto de 1414 que é referido no 

colofon do ms. 9611BNE: 

                                                 
15 Veja-se a citação do inventário da biblioteca de Isabel, a Católica, em Contreras Martín (2002, p. 126, 
nota 128).  
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É bem provável que aquele seja o exemplar a partir do qual foi elaborado o Ms. 
9611 da BNM, já que outras características se conformam com esta possibilidade 
[a data de 1414 no colofon], nomeadamente o facto de tão extensa matéria 
narrativa  estar já confinada a um único volume (MIRANDA, 2004, p. 58).  

 

 A narrativa do cavaleiro poderia estar acéfala, como é o caso do manuscrito 

9611BNE, conservando-se apenas parte dela em livro, como adianta José Carlos 

Miranda. É de descartar a possibilidade de o lexema “libro” identificar uma obra com 

mais volumes, uma vez que no inventário se descrevem de forma explícita as 

características do livro: “otro libro  de pliego entero de mano en papel (…) con unas 

coberturas de cuero blanco” (ENTWISTLE, 1942, p. 170, sublinhado nosso). 

 O que o inventário nos permite afirmar é que existiu, em Castela, uma obra, 

provavelmente em castelhano16, que continha parte ou a totalidade do Lancelot en 

Prose. Este registo é preciso, não sendo provável que designasse outra obra do universo 

arturiano, como, aliás, se verifica pela existência de outros volumes com designação 

própria no espólio da rainha. O Lançarote de Lago poderá ter sido livro e leitura da 

monarca, afecta às artes, ao mecenato literário e apreciadora, desde a juventude, de 

“livros de cavalarias” que mais tarde patrocinou (Salvador Miguel, 2008).  

 Para além da “História de Lanzarote” de Dona Isabel, documenta-se mais um 

registo desta obra na biblioteca de Beltran Ramon Çaval, cavaleiro de Barcelona: 

“guardaba en sus estantes un manuscrito de Lanzarote de Lago” (CHEVALIER, 1976, 

p. 75). Este nobre catalão estava ligado à corte aragonesa e a Portugal, uma vez que foi 

um dos emissários de Pedro de Portugal, tendo-se deslocado ao reino português em 

diversas embaixadas (Martínez Ferrando, 1985, p. 240). 

 Ainda que sejam escassas as informações que possuímos acerca deste cavaleiro, 

é interessante notarmos que, à semelhança do possuidor do ms. 485BNE – o conde de 

Guimera, em que adiante nos deteremos –, Çavall é catalão, o que sugere que, na 

Catalunha, o Lancelot era conhecido e preservado em diferentes bibliotecas. Ramon 

Çavall viajava a serviço da corte, contactando com outros meios senhoriais e régios, 

nomeadamente, Portugal. Assim, a hipótese de ter adquirido o manuscrito do Lancelot 

em terras lusas não deve ser posta de parte. Além disso, considerando que viveu 

sensivelmente na mesma época de Isabel, a Católica, (Pedro de Portugal viveu entre 

1429 e 1466), também é legítimo supor que o livro mencionado no colofon do 

                                                 
16 Quando o livro estava redigido num idioma diferente do do seu possuidor, era comum registar-se. A 
este respeito, consulte-se os diversos inventários de nobres castelhanos em Beceiro Pita (2009).  
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Lançarote de Lago pudesse ser aquele que se encontrava, na íntegra ou parcialmente, na 

biblioteca de Çavall. 

 Em suma, o que estas escassas menções atestam é a existência de volumes do 

Lançarote, sendo que é impossível conhecer o seu conteúdo e pouco seguro aferir se os 

testemunhos documentados conservavam o romance íntegro, seriam versões breves, ou 

apenas livros incompletos. No nosso entender, porém, estas referências sugerem o 

conhecimento específico da “estória” do cavaleiro, sendo possível afirmar, partindo 

destes dados, que o Lancelot era conhecido, enquanto obra material, em território 

ibérico, pelo menos a partir do século XV. Apesar de nenhum dos registos ser 

conclusivo, verificam-se alguns dados que importa considerar no que diz respeito ao 

Lançarote de Lago quinhentista e que sistematizamos na tabela seguinte: 

 

Lançarote de 
Lago (ms. 
9611BNE) 

“Historia de 
Lanzarote”, 
Isabel, a Católica 

Historia de 
Leonel, Galvan 
y Lanceloto, 
conde-Duque 
San Lucar 

  Un 
manuscrito 
de Lanzarote 
de Lago , 
Ramon Çaval  

Un romans de 
Lancelot. Item un 
Romanz (..) de 
Lanzelot e de Bors su 
companynero, Carlos 
III 

 Manuscrito em 
papel; 
 
 
 falta o “primero 
libro”, no 
primeiro fólio 
pode ler-se: “aqui 
comiença el Libro 
Segundo de don 
Lançarote de 
lago”; 
 
 a data no colofon 
é 1414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 está escrito em 
castelhano; 

Manuscrito em 
papel; 
 
 
é apenas um 
volume; 
 
 
 
 
 
 
 
 Isabel, a Católica 
reinou entre os 
anos 1474-1504; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
não tem indicação 
da língua. 

Manuscrito em 
pergaminho; 
 
 
diz-se: “no 
tiene princípio” 
 
 
 
 
 
 
 
Não é possível 
verificar qual 
dos condes de 
San-Lúcar seria 
o possuidor. O 
Convento del 
Ángel foi 
fundado no 
início do 
século XVI; 
 
 
diz-se que está 
escrito em 
português.  

Manuscrito, 
não se refere 
o material ; 
 
não há 
indicações da 
matéria 
 
  
 
 
 
 
Çaval viveu 
na época de 
Isabel, a 
Católica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
não tem 
indicação da 
língua, mas 
sabe-se que 

Manuscrito não se 
refere o material;  
 
 
dois livros (?): 
Lancelot e outro de 
Lancelot e Boors su 
companyeiro;  
 
 
 
 
 
Carlos da Navarra 
viveu entre finais do 
século XIV e 
princípios do XV;  
 
 
 
 
 
 
 
 
“Pampeluno vieio” 
sugere que a língua 
seria navarra e antiga.  
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Çavall 
viajava 
assiduamente 
para Portugal. 

 

 Como se constata, de acordo com as informações fornecidas pelos inventários, 

todos os registos conhecidos se podem situar entre finais do século XIV e inícios do 

século XV, são todos manuscritos, dois em papel. Haveria, pelo menos, traduções em 

três línguas, o castelhano, o português e o navarro, sendo esta última antiga. As 

descrições dos livros de Isabel, a Católica e do conde-duque San-Lúcar sugerem que se 

trataria de um volume ou de uma obra incompleta. O facto de o Lançarote de Lago estar 

incompleto e remeter para uma obra de 1414 é um dado a reter, não apenas em relação 

ao inventário de Isabel, a Católica, mas também ao de Ramon Çaval que, como vimos, 

também estava próximo da rainha, e aos registos do conde-duque San Lúcar. Tal como 

o Lançarote, os dados destes três inventários indiciam que se trataria de uma obra num 

único volume, confirmando-se, no caso do conde-duque de San-Lúcar, que essa obra 

estava incompleta. 

  O que nos dizem todas estas coincidências a respeito do Lançarote de Lago que 

chegou até aos nossos dias? Infelizmente, tratando-se de meras menções pouco se pode 

concluir. Porém, não podemos deixar de registar algumas destas interessantes 

coincidências, nomeadamente o facto de se referirem testemunhos a que faltavam fólios, 

como acontece no Lançarote, no século XV, data que aparece no cólofon, e em 

português, língua próxima do castelhano e na qual existem traduções de outros livros de 

matéria arturiana17. Ramon Çaval, um dos possuidores, também tinha relações com 

Portugal. Será que teria havido duas traduções, uma em castelhano, outra em português, 

ambas circulando em Castela, devido, sobretudo, aos contactos entre os dois países? 

Parece uma hipótese que os dados destas bibliotecas nos permitem colocar, se bem que, 

como dissemos, a escassez de referências e testemunhos não nos permite ir mais além 

da mera conjectura.  

 Seria interessante também compreender quais as relações entre esse perdido 

Lancelot em português e o Lançarote de 1414. Será que um deles poderia ter sido o 

original a partir do qual se fez a tradução, isto é, será que o Lançarote de Lago pode ter 

conhecido e usado o manuscrito português? Não nos parece possível validar esta 

hipótese, porque, infelizmente, não temos nenhum dos livros mencionados. Resta-nos a 

                                                 
17 Sobre este assunto veja-se o que dizemos na Parte III desta dissertação.  
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ideia de que circulou na Península, em Portugal e Castela, no século XV, um livro, 

provavelmente já incompleto, que continha o Lancelot e que poderia ter uma 

configuração próxima do “Lançarote de Lago” de 1414.   

 

2– Leituras do Lançarote18.  

 

 Os inventários de bibliotecas, ainda que testemunhem a existência de uma obra, 

não são sinónimo de leitura. Como afirma Chevalier,  

Si bien es verdad que ciertos hombres reúnen en casa libros que no leen nunca, no 
menos cierto resulta que otros habrán leído con fruición y provecho cantidad de 
libros que no aparecen mencionados en sus bibliotecas (…) una novela se pide 
prestada, un libro de estudio se compra y se guarda. (CHEVALIER, 1976, p. 
43)19.  
 

 Se é certo que temos de ter cautela na consideração dos registos de bibliotecas, 

as menções a livros que se encontram em textos literários devem também ser encaradas 

com alguma prudência. Um autor pode aludir, ou mesmo remeter, para determinado 

romance não porque o tenha lido, mas apenas porque tenha ouvido falar dele. Assim, 

uma narrativa com uma ampla difusão seria conhecida, circulando os feitos e façanhas 

dos heróis que mais agradariam ao público. Chevalier (1976), referindo-se à recepção 

do Amadis, sugere o que se deve entender por conhecimento efectivo de uma obra:  

No me refiero a los [textos literários] que se limitan a citar los nombres de Amadís, 
Galaor u Oriana- pues cualquier contemporáneo de Carlos V o Felipe II puede 
aludir a estos personajes sin haber leído Amadis, (…) sino a los escritores en 
cuyas obras aparecen huellas que demuenstran serio y directo conocimiento de los 
Amadises (CHEVALIER, 1976,  p. 74).  
 

 As alusões ao “livro de Lancelot” em âmbito peninsular são escassas e nem 

sempre é fácil comprovar se revelam um efectivo conhecimento da matéria que lhe é 

específica. Documentam-se três referências ao Lancelot, num manuscrito do século XIV 

e num impresso do século XVI. A primeira delas regista-se no Libro del Palácio, de 

Pedro Lopez de Ayala, a segunda no Amadis da Gaula. Todas estas menções nos 

parecem importantes, ainda que sob perspectivas diferentes, enquanto registo da 
                                                 
18 Consideramos apenas as referências ao livro, não à personagem. Lançarote é referido em diversos 
textos peninsulares, nomeadamente no Cancioneiro de Baena e no Romanceiro (Entwistle, 1942; Catalan, 
1970; Contreras, 2002, Chicote, 2002), mas essas alusões nada nos dizem sobre o conhecimento do 
romance uma vez que, como já dissemos, a personagem intervém com relevo em vários romances 
arturianos.  
 
19 O mesmo autor reconhece ainda que muitos livros que se encontram em bibliotecas senhoriais eram 
heranças que provinham dos antepassados, não significando o interesse ou os gostos do actual possuidor. 
(Chevalier, 1976, p. 44). 
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circulação de um “livro de Lancelot” na Península Ibérica, sendo, assim, pertinente 

observá-las com algum detalhe e tendo em conta a sua natureza e especificidade.  

 

2.1– Libro del Palácio. 

  

 A composição de Pedro Lopez de Ayala, Libro del Palacio, é datada de finais do 

século XIV, sendo que alguns versos constituem uma espécie de confissão do autor que 

assume ter cometido alguns pecados durante a sua vida, entre os quais ter dedicado 

tempo a obras de pouca utilidade. O “Livro de Lancelot” faz parte desses devaneios20: 

 

Plogóme otrosí oír muchas vegadas 
libros de devaneos, de mentiras probadas 
Amadis e Lanzalote e burlas estancadas 
en que perdi mi tiempo a muy malas jornadas. 

 
Si fazían sermón, oír no lo queria 
diziendo: “Non lo entiendo que fala ‘tologia’ 
e luego yo cataba alguna compañía 
do fablase en burlas por pasar aquel día. 

 

 A referência ao “Lanzalote” por Ayala testemunha a ideia de que os “livros de 

cavaleiros” eram julgados como obras que poderiam desviar a atenção daquelas que de 

facto mereciam leituras, mas também revela que essas “mentiras probadas” eram 

conhecidas e circulariam amplamente. É interessante que o autor empregue o verbo 

“ouvir” quando menciona os livros de “Amadis” e de “Lanzalote”. A nosso ver, o 

conhecimento que teria destas narrativas poderá não ser profundo, mas resultar de 

momentos em que terá ouvido ler passagens dos livros sobre os cavaleiros 

mencionados. Como nota Petrucci (1995), a “leitura na corte” fazia parte de um leque 

de actividades de lazer e entretenimento que decorriam em espaços variados: 

 
In effect, courtly reading came to insert itself as a complementary element into a 
more complex and organic paideia including the arts of conversation, music and 
the body; it was often accompanied by physical exercises such as walking, games, 
dancing, and fencing ore it could alternate with such activities, being then followed 
by music (PETRUCCI, 1995, p. 141).  

 

                                                 
20 Pedro Lopez de Ayala, Libro del Palacio, Edición digital a partir del manuscrito 4055 de la Biblioteca 
Nacional (España), vv. 649-656, in http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=383, s.d, 
consultada em 20-03-2010.  
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 Assim, seria natural que Ayala tivesse ouvido ler passagens destes livros num 

destes momentos de lazer, preterindo os sermões e os seus conteúdos moralizantes e 

espeirituais. A referência ao “Lanzalote” coloca, pois, algumas questões que importa 

observar. O facto de mencionar “Amadis” e “Lanzalote” indicia que se tratava dos 

livros baseados na biografia dos dois cavaleiros, sendo, portanto, possível supor que o 

poeta aludisse a uma versão do Lancelot em prosa. Todavia, como também já 

observámos, as designações dos livros eram flutuantes podendo este “Lanzalote” 

designar outra obra. Porém, conforme constatámos na secção anterior, os inventários de 

bibliotecas que registam um “livro de Lancelot” são, na sua maioria, dos séculos XIV a 

XV (Carlos de Navarra, Ramon Çaval e Isabel, a Católica). Assim, não é descabido 

postular que as aventuras de “Lanzalote” que Ayala escutou proviessem do Lançarote 

de Lago. Todavia, a data do colofón do Lançarote de Lago é 1414 e estima-se que 

Ayala viveu entre 1332 e 140721. Desta forma, teríamos a considerar duas 

possibilidades: o “livro de Lancelot” referido no poema seria uma versão anterior à de 

1414 ou a data que aparece no colofon do Lançarote, a ser credível (Entwistle, 1942), 

reporta-se não à tradução original, mas uma cópia. Estamos perante uma encruzilhada 

de possibilidades que a simples referência ao “livro (…) de Lanzalote” não soluciona. 

Será necessário ter em atenção remissões22 para episódios concretos que se documentem 

no Lancelot para averiguarmos até que ponto é possível afirmar, com alguma segurança, 

que o “Livro de Lancelot” circulava e era lido em âmbito ibérico. 

 

                                                 
21 De acordo com os dados consultados em http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=383, 
10 de Julho de 2010. 
 
22 Na versão portuguesa da Demanda do Santo Graal há uma remissão para a “estória de lancelot”: “Ali 
achou ele a fonte que fervi u Lancelot matou os II leões que o moimento guardavam del-rei Lancelot, 
padre de rei Bam, assi como a grande estória de Lançalot o devisa” (DP, §582, p. 428, sublinhado 
nosso). A Demanda chegou até aos nossos dias num manuscrito do século XV, mas conserva um texto 
mais antigo (Miranda, 1998). De acordo com Miranda (1998), detectam-se dois níveis de redacção em DP 
sendo que um deles representa a primeira fase de redacção do ciclo em prosa, testemunhando uma 
“Queste-primitiva” perdida que seria a conclusão do ciclo em torno do Lancelot, e o segundo representa 
uma fase posterior que visava adaptar o enredo ao Tristan en Prose e à Suite du Merlin, de que adiante 
falaremos. Assim, o nível primitivo de DP seria o remanescente de uma “Queste-Galaad” perdida, cujo 
intuito principal seria “a continuação e a conclusão da matéria narrada no Lancelot” (MIRANDA, 1998, 
p. 61). Considerando o nosso intuito, determinar o conhecimento do Lancelot em terras ibéricas, esta 
referência assume alguma complexidade. Como acima afirmámos, DP é tradução de um original francês 
perdido o que pode significar que esta remissão já se encontrava no texto-fonte. A ser assim, a sua 
manutenção na versão portuguesa poderia apenas resultar de uma tradução fiel, não significando o 
conhecimento de qualquer narrativa, em língua peninsular, do Lancelot.  
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2.2– “El Libro de Tristan e Lanzarote”: o Amadis de Gaula e o Lançarote de 

Lago. 

  

 A última referência a um “livro de Lancelot” que nos propomos observar 

encontra-se naquele que terá sido um dos mais difundidos romances de cavalaria na 

Península, o Amadis de Gaula. Como é sabido, a composição desta obra é complexa, 

uma vez que a versão que conhecemos resulta da intervenção de Rodriguez de 

Montalvo sobre uma versão primitiva, hoje perdida. A descoberta de um fragmento do 

Amadis, correspondente ao terceiro livro, num manuscrito do século XV (CACHO 

BLECUA, pp. 66-67) corrobora a tese de uma obra mais antiga que Montalvo teria 

reelaborado, mas, ainda assim, é por vezes difícil separar o que pertenceria à versão 

anterior e o que deve ser atribuído à pena do refundidor. As mesmas hesitações devem 

colocar-se no que diz respeito à remissão que encontramos no livro IV do Amadis e que 

invoca uma obra sobre os dois famosos cavaleiros, Lanzarote e Tristan. 

 Amadis encontrava-se na “Insola Firme” na companhia da amada Oriana. 

Apesar de estar feliz por estar com a sua senhora, o cavaleiro sentia saudades da lide das 

armas. Contudo, Oriana nunca o autorizou a partir em demanda de aventuras. Devido ao 

amor que sentia, Amadis cumpriu a vontade da filha de rei Lisuarte, permanecendo na 

ilha e dedicando-se à caça juntamente com o seu companheiro Grasandor. Um dia, viu 

chegar à costa um batel com uma dama e um cavaleiro morto. Certo de que isso seria 

“cosa estraña” perguntou à dona que vinha na barca quem era o cavaleiro que trazia e 

quem o tinha matado. A senhora disse-lhe, em prantos, que precisava de sua ajuda e que 

bem a merecia uma vez que fora ela quem ajudara a mãe de Amadis no dia do parto. O 

cavaleiro reconheceu Darioleta e acedeu a acompanhá-la. A dama contou-lhe que, um 

dia, ela o marido e o filho aportaram na ilha da “Torre Bermeja”, possessão de um 

terrível gigante, Bálan. Nessa ilha havia um mau costume, todos os cavaleiros que aí 

chegavam, tinham de defrontar o gigante num combate singular. Se o vencessem seriam 

livres, se fossem derrotados ficariam presos na ilha. O filho de Darioleta oferece-se para 

ser o primeiro a “justar” com Bálan, mas é derrotado e o gigante mata-o. De seguida, o 

marido de Darioleta procurou vingar a morte do filho, mas também foi vencido pelo 

gigante, acabando na prisão. A mulher, com a mágoa de ver o seu filho morto, clamou 

por rei Perión e seus descendentes. O senhor da ilha a Torre Bermeja perguntou-lhe se 

ela conhecia o rei e o filho Amadis. Darioleta responde afirmativamente e Balan 
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mandou-a ir em busca de Amadis, numa barca com o seu filho morto pois queria 

combater com ele a fim de vingar a morte do pai, o gigante Madanfabul.  

 Depois de outras aventuras, chegam à ilha da “Torre Bermeja”e Amadis vence 

Balán. Entretanto, o filho do gigante, Bravor, e outros vassalos que assistiram à batalha, 

julgando que Bálan estava morto, acometeram Amadis. O cavaleiro da “Insola del 

Infante”, que acompanhava Amadis, aconselha Bravor a não desrespeitar a palavra do 

pai e a cumprir o costume. Depois de saber que Bálan não estava morto, o seu filho 

cessa o combate, mas aprisiona Amadis. Quando recupera os sentidos, Bálan fica 

enraivecido por causa da atitude de desrespeito de Bravor e envia-o a Amadis para que 

dele faça o que lhe aprouver. A esposa de Bálan pede ao amado de Oriana que poupe a 

vida de Bravor, mas que se dirija ao castelo e estabeleça um acordo com o gigante. 

Amadis pede a Bálan que permita o casamento do seu filho Bravor com a filha de 

Darioleta ficando assim o gigante quite da batalha.  

 No final da aventura, o narrador intervém para falar da descendência de Bravor. 

Um dos últimos membros desta linhagem fora Bravor, el Brun que Tristan matou 

quando aportou naquela ilha: 

 

A este Bravor mató Tristán de Leonís en batalla en la misma insola, donde la 
mar echó a él y a Iseo la Brunda hija de Langines de Irlanda, y toda su 
compaña, trayéndola para ser mujer de el rey Mares de Cornualla, su tío. Y 
deste Bravor el Brun quedó aquel gran Príncipe muy esforzado, Galeote el Brun, 
señor de las Luengas Ínsolas, gran amigo de Don Lançarote del Lago, assí que 
por aquí podeís saber, si avéis leydo o leyeredes el libro de Don Tristán y de 
Lançarote donde se faze mención destos Brunes, de donde vino el fundamiento 
de su linaje (Amadis, CXXIX, pp. 1677-1678). 

 

 Conforme já notou Cacho Blecua (2004, p. 30), o combate de Tristan com 

Bravor é narrado no Tristan de Leonís. Num artigo recente, Cuesta Torre (2008) apesar 

de reconhecer a existência deste episódio no impresso do século XVI, adverte que um 

dos fragmentos do Tristan conservado no ms. 22.644 BNE, datado de inícios do século 

XV (Alvar e Lúcia Megías, 1999), contém parte do desenrolar deste episódio, 

nomeadamente o combate final entre Tristan e Galeote, quando este último, sabendo 

que o cavaleiro da Cornualha tinha matado Bravor, seu pai, deseja vingar-se dele. A 

existência deste fragmento, bem como a referência a um “caballero anciano”, ausente no 

Tristan en Prose francês, mas presente no Amadis, no Tristan de Leonís impresso e no 

ms. 22644 BNE, levam a autora a supor que Montalvo terá usado um Tristán castelhano 

que estaria bastante próximo daquele que se conserva na BNE: 
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¿Qué versión del Tristán encuentra eco en el Amadis? El texto que Garci 
Rodrigues de Montalvo  nos ha transmitido es deudor de la versión del TL [ 
Tristán de Leonís] o quizá de la que aparecía en el TBNM [ms. 22.644BNE], 
cuyo carácter fragmentario impide la confrontación con el Amadís, aunque la 
comparación de los pasajes conservados muestra la proximidad de los dos textos 
tristanianos en castellano  (CUESTA TORRE, 2008, p. 166). 
 

 A conclusão a que é possível chegar é que é provável Montalvo ter conhecido 

uma versão bastante próxima do manuscrito tristaniano da BNE, ou, quem sabe, esse 

mesmo testemunho, se bem que não se possa afirmar com segurança se tal episódio não 

se encontrava já no Amadis primitivo como também assinala Cuesta Torre (2008, pp. 

153-154)23. O que parece incontestável, quer pela tradução de antropónimos, quer pela 

referência a personagens que não se registam no Tristan francês, é que a fonte do 

episódio terá sido um romance castelhano.  

 Chegámos assim à encruzilhada em que o texto nos coloca: como interpretar a 

presumível fonte tristaniana deste episódio e a remissão para “el libro de Tristán y 

Lançarote”? A este propósito, Cuesta Torre apenas regista em nota de pé de página a 

existência do Lançarote de Lago, chamando a atenção para o colofon do manuscrito 

onde se indica que a seguir se começava um livro de Tristão (Cuesta Torre, 2008, p. 

157, nota 30). Além disso, a medievalista acredita que o título referido no Amadis 

identificaria apenas um livro: “sin que quede claro que si se está referiendo a un único 

libro de materia doble, o con menor probabilidad, a dos libros distintos que concordan 

en tales datos” (CUESTA TORRE, 2009, p. 157). Acrescente-se ainda que, na sua 

edição dos fragmentos castelhanos do Tristan, Carlos Alvar e Lucía Megías (1999) 

chamam a atenção para o colofon do Lançarote: “ No hemos de olvidar que el códice 

9.611 de la Biblioteca Nacional de Madrid (…) termina introduciendo las aventuras de 

Tristán”. (ALVAR & LUCÍA MEGÍAS, 1999, p. 17). 

 No nosso entender, é tentador pensar que a referência ao “libro de Tristan e 

Lançarote” que encontramos no Amadis remete para o Lançarote de Lago. Contudo, 

como já dissemos, esta hipótese levanta vários problemas. Em primeiro lugar, não nos 

parece possível determinar se a remissão se encontrava no original ou é da autoria de 

Montalvo. É certo que qualquer destas probabilidades não invalida a existência de um 

                                                 
23 O facto de Juan de Dueñas, poeta de mediados do século XV, ter relacionado Amadis com a “Isla del 
Ploro”, expressão que se documenta no Tristan do ms. 22644 BNE, leva a supor que no Amadis primitvo 
a Insola firme receberia o nome de “Isla del Ploro”. A ser assim, o episódio seria anterior à reescrita de 
Montalvo e testemunharia o conhecimento de uma versão do Tristán semelhante à do manuscrito 
quatrocentista (Cuesta Torre, 2009, pp. 153-154). 
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livro com aquela designação, sendo apenas pertinente para efeitos da data de circulação 

do suposto livro dos dois cavaleiros. Em segundo lugar, como se verifica, a matéria 

principal a que se alude, a linhagem de Bravor, consta no Tristán castelhano, mas não 

faz parte do Lançarote de Lago. Poder-se-á argumentar que faria parte do “Livro de 

Tristan” anunciado no colofon e, a ser assim, as duas obras circulariam juntas, 

funcionando como uma totalidade, ou seja, as aventuras dos dois protagonistas seriam 

lidas como um todo. 

 Esta tese coloca, desde já, uma questão. O vocábulo “livro” deve ser entendido 

como obra material ou designa uma matéria que faria parte de um ou mais volumes? Se 

a remissão aponta para o Lançarote, então, “livro” deve ler-se como “matéria” uma vez 

que alguns episódios em torno de Tristan estão no final, supondo-se que a história 

continuaria, por razões de espaço, noutro volume. Além disso, fazem parte do códice do 

Lançarote, “el segundo e tercero libros de Don Lançarote”, isto é, livro, neste contexto é 

sinónimo de “parte”24, como poderia ser “el libro de Don Tristan” que se havia de 

começar.  

 Tendo em conta a aproximação de Tristan e Lançarote, visível nos últimos fólios 

do ms.2064425, é provável que o Tristan fosse conhecido como “el libro de Tristan e 

Lançarote”, considerando o relevo dos dois cavaleiros e a vontade de os integrar no 

mesmo contexto narrativo. Todavia, também nos derradeiros fólios do Lançarote de 

Lago a aproximação entre os dois cavaleiros é evidente não sendo, assim, de descartar a 

hipótese de que o “Libro de Don Tristán e Lançarote” que se regista no Amadis 

remetesse para dois livros, partes de um todo, que circulavam juntos. Se a isto 

acrescentarmos o facto de o ms. 20644 conter um texto datado de inícios do século XV 

e o Lançarote ter no colofon, a data 1414 é de supor que as duas obras pudessem estar 

fortemente relacionadas. Desta forma, se não é factível afirmar que o Tristán seria parte 

do Lançarote, também não é evidente a exclusão dessa possibilidade.  

                                                 
24 Sobre este assunto, veja-se o que dizemos na Parte III deste trabalho.  
 
25 Carlos Alvar e Lucía Megías referem que o Tristan permite clarificar “la evolución de la materia 
artúrica en suelo peninsular (…) el cambio en el final como los fragmentos 37 y 38 ponen de manifesto, y 
que facilitarán la comprensión de cómo el universo artúrico, y en especial las aventuras de dos de sus 
protagonistas, Lanzarote Y tristán se van relacionando” (ALVAR & LUCÍA MEGÌAS, 1999, p. 17). O 
fragmento 37 reproduz uma versão da morte de Audret causada por Lançarote que, depois de ter poupado 
a vida ao rei Marc, o manda queimar como pena pela morte de Tristão. No mesmo fragmento encontra-se 
uma iluminura que retrata Lançarote: “miniatura: en non muy buen estado de conservación. Representa a 
Lanzarote (en el centro, com una indicación escrita con tinta negra “Lançarote”) barmado y con un 
pendón, en el que aparece un léon rampante, acompañado de un caballero y una dama, que bien pueden 
ser el rey Marco y la reina Iseo”. (ALVAR & LUCÍA MEGÍAS, 1999, p. 68).  
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 Pelos dados que acabámos de analisar, torna-se difícil traçar o percurso do 

Lancelot em terras ibéricas. Sabemos que o testemunho quinhentista que chegou até aos 

nossos dias foi lido, uma vez que contém diversas marginalia nos fólios consignados à 

narração da concepção de Galaaz. Essas anotações foram estudadas por Lucía Megías 

(1994) que tece considerações importantes sobre o significado dessas notas no contexto 

da recepção da matéria arturiana em Castela.  

 Este investigador, além de fornecer uma detalhada descrição do livro no seu 

aspecto material, reflecte também sobre o tipo de público a que estaria destinado. 

Assim, pela análise do volume, conclui que a cópia quinhentista se insere no contexto 

literário do século XVI, mais concretamente, na época do auge das novelas de cavalaria. 

As características do testemunho permitem-lhe formular hipóteses sobre o âmbito da 

sua circulação no século XVI: 

La aparición de diferentes manos, los espacios en blanco en la copia, la mala 
calidad del papel, la ausencia de alternancia de diferentes tintas para la escritura 
de epígrafes o las escasas capitales del texto, hacen suponer que se trata de una 
copia no destinada a embellecer las estanterías de una biblioteca nobiliaria o real, 
sino más bien a satisfacer los deseos de escuchar y leer las aventuras de dos 
caballeros que encarnan los valores de la “caballería terrestre”: Lanzarote de 
Lago e Tristan ( LUCÍA MEGÍAS, 1994, p. 1). 

 
Desta forma, tendo em conta o êxito que diversos livros de cavalaria alcançaram em 

Castela entre os séculos XV e XVI, não é de todo estranho que se copiasse uma versão 

do Lançarote de Lago, modelo não apenas de cavalaria, mas também, segundo cremos, 

modelo literário de obras como o famoso Amadis da Gaula. Ainda de acordo com Lucía 

Megías (1994) o testemunho quinhentista faz parte de um grupo de obras que terão tido 

bastante sucesso no século XVI, os “livros de cavalarias manuscritos” (Lucía Megías, 

1994, p.1). Esses livros seriam, sobretudo, para leitura e não tanto, como já disseram 

Lucía Megías (1994) e Chevalier (1976), para figurarem como espelho de riqueza dos 

seus possuidores. Tratando-se de uma cópia para ser lida, as anotações marginais que aí 

se conservam revelam-se importantes para perceber que reflexões produziria a sua 

leitura no público quinhentista.  

 As marginalia encontram-se concentradas num momento específico do romance, 

a passagem que narra o encontro de Lançarote e Amida e a concepção de Galaaz. Os 

comentários do leitor são depreciativos e jocosos, criticando a conduta de Lançarote 
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que, embriagado, se deixa enganar pela donzela e sua ama. Amide também não é 

poupada nos juízos de valor do leitor, sendo a sua atitude fortemente criticada26. Como 

assinala Lucía Megías (1994), a postura de Lançarote é, de alguma forma, 

desculpabilizada pois é constantemente afirmado nas marginalia que estava embriagado 

pela beberagem que Brisanne, a aia de Amida, lhe tinha dado a beber. Pelo contrário, a 

mulher é a responsável pela condenável acção do cavaleiro sendo em repetidas ocasiões 

nas marginalia chamada “puta”. Desta forma, este leitor do Lançarote atribui à mulher, 

quer se trate de Brisanne, que concebeu o engano, quer se trate de Amide, que 

concretizou a acção, a responsabilidade da cena. Tal postura corrobora a hipótese de 

Lucía Megías (1994), que supõe que este leitor seria um homem religioso, ainda que os 

seus comentários se situem entre a ironia e a reprovação: 

 

Este comentario nos permite hipotizar sobre un rasgo del lector- e quizás de 
algunos comentaristas de libros de caballerías en esta época-: su carácter 
religioso, dogmático en ocasiones, aunque no lo suficiente como para prohibirse 
terminantemente la lectura de estos libros (LUCIA MEGÍAS, 1994, p. 9). 

 

Este investigador reconhece semelhanças entre as anotações do Lançarote e outras 

presentes em diversos livros de cavalarias da mesma época, onde se destacam juízos de 

valor sobre a conduta das personagens ou críticas a relatos inverosímeis e 

incongruências. Lucía Megías conclui afirmando que as marginalia do Lançarote 

provam que esta obra medieval permanecia viva em ambiente quinhentista, sendo lida e 

comentada, tal como eram obras cavaleirescas contemporâneas.  

 A nosso ver, os comentários deste anónimo leitor não estão assim tão distantes 

das palavras que encontramos no já citado Poema del Palácio de Ayala. Também o 

autor do século XIV considerava que estes livros tinham poucas verdades, servindo de 

deleite em momentos de ócio, mas sendo pouco úteis na instrução do leitor. Todavia, 

seria sempre essa a leitura do romance? A este propósito, diz-nos Chevalier (1976): 

Un público aristocrático debía gustar del mundo puro e irrela de los Amadises 
(…) Allí unicamente aparecían suberbios castillos y verdes florestas, soberanos 
majestuosos, damas gentiles y valerosos caballeros, a los cuales se oponían, en 
fácil contraste, paganos, follones y la simiente infernal de los gigantes, Pero como 
vamos a negar que los caballeros gozaron de encontrar en él una imagen 
sublimada de la sociedad aristocrática en que vivían, o en que les hubiera gustado 
vivir? (CHEVALER, 1976, pp. 98-99).  

   

                                                 
26 As anotações estão transcritas e comentadas em Lucía Megías (1994).  
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 O Lançarote poderia ser, assim, incluído na literatura de evasão, transportando o 

público para mundos já distantes. Talvez fosse essa a função que esse livro, a par com 

as novelas de cavalaria, teria na Ibéria do século XVI. Contudo, não seria esse o 

propósito inicial do Lancelot en Prose, narrativa modelar do comportamento e valores 

do cavaleiro medieval, como veremos na parte II do presente trabalho. Seja como for, o 

que é certo é que o Lançarote de Lago circulou em âmbito hispânico e o testemunho 

quinhentista que chegou até aos nossos dias atesta a sua perenidade. Certamente, a 

tradução original teria suscitado outras leituras mais fiéis ao espírito cavaleiresco 

medieval. A difusão da história do cavaleiro da rainha deve ter sido significativa, a 

julgar pelas referências à personagem e aos seus amores em outras obras, pese embora a 

pouca fortuna de testemunhos materiais que conhecemos. Porém, revela-se importante 

considerar os poucos manuscritos ibéricos trecentistas que conservam esta narrativa, 

cotejando-os com o romance castelhano. Referimo-nos aos dois fragmentos catalães que 

contêm passagens do Lancelot em catalão. 

 Assim, o próximo passo do nosso percurso será comparar os textos dos 

fragmentos com o Lançarote de Lago procurando entender se as versões se afastam do   

romance castelhano ou se podem considerar-se parte da mesma família textual.  

  

 

3–Testemunhos do Lancelot na Península Ibérica: os fragmentos catalães e o 

Lançarote. 

 

 Os testemunhos mais antigos do romance de Lancelot na Península Ibérica são 

dois fragmentos catalães27, ambos datados no século XIV, um deles dado a conhecer por 

Rubio i Lluch (1903), que edita uma transcrição levada a cabo por Matheu Obrador, e o 

outro editado por Bohigas (1962). Recentemente, Lúcia Megías (2005) forneceu uma 

síntese dos testemunhos que passamos a citar: 

 

(a) Lancelot – Vulgata [h. 1340-1360; 2 fólios]… Bblioteca privada de Francesc 
Cruzate de Mataró: servían de cubierta a un códice de cuentas del siglo XVI, 
procedente de Barbastre. Se ha  conservado la numeración original: “lxxxv” y “lxxvi”. 

                                                 
27  Estes testemunhos estão documentados em BITECA Manid 1174 (<http://sunsite.berkeley. 
edu/Philobiblion/BITECA/1174.html>) e BITECA Manid 1175 (<http://sunsite.berkeley. 
edu/Philobiblion/BITECA/1175.html>).  
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b) Lancelot- Vulgata [h.1380-1400; 1 folio en pergamino] … Arxiu Parroquial de 
Campos, Mallorca?(…) Conserva la numeración original: “clxxxvij” (LUCÍA 
MEGÍAS, 2005, p. 247).  

 

 Estes dois manuscritos foram preservados não pelo seu conteúdo, mas sim pela 

reutilização do pergaminho que servia para encadernar outras obras (Lucía Megías, 

2005, p. 247)28. Lucía Megías refere em nota que o primeiro dos testemunhos citados 

fornece um texto que manifesta várias divergências face à versão do Lancelot editada 

por Sommer (Lucía Megías, 2005, p. 237, nota 14). Esta afirmação, a par da sugestão 

deixada por Bohigas (1962) relativa ao mesmo fragmento29, motivou as linhas que 

adiante escrevemos.  

 

3.1– O fragmento da biblioteca de Francesc Mataró e o Lançarote. 

  

 Começamos o nosso estudo pela comparação entre o fragmento editado por 

Bohigas (1962) e o Lançarote de Lago30. O texto catalão reproduz parte do conhecido 

episódio da “Carole Magique”, nomeadamente o momento em que Lancelot, depois de 

ter entrado nas danças mágicas, se senta no trono, desfazendo os encantamentos, 

conforme estava previsto. Segue-se a explicação de um clérigo sobre o significado 

dessas maravilhas que o testemunho catalão que chegou até nós não preserva na sua 

totalidade31. 

 A comparação dos dois episódios permitiu-nos verificar que ambos os textos, tal 

como as versões francesas consultadas, relatam a mesma matéria ainda que a versão 

catalã se afaste, na letra e no sentido, dos romances franceses e também da versão 

castelhana. As diferenças são de natureza vária, desde distinta organização do discurso, 

                                                 
28 Neste artigo, Lucía Megías, baseando-se em LLuch (1903) refere que foram ordenadas duas cópias em 
de um Lancelot catalão pelo rey Pere III da Catalunha, uma em 1339 e outra em 1346. Veja-se Lucía 
Megías (2005, p. 246). 
 
29 “Seria també interessant de veure si aquests tenen alguna relación am el Lançalot espanyol” 
(BOHIGAS, 1962, p. 182). 
 
30 Tendo em conta que o nosso objectivo principal é verificar a proximidade ou afastamento, ao nível de 
conteúdo, entre a versão castelhana e os textos catalães consideramos as edições de ambas as obras, para 
onde remetemos para um confronto mais apurado. Não efectuámos qualquer estudo linguístico ou 
codicológico dos testemunhos e textos em apreço.  
 
31 O fragmento principia a meio de uma frase, “ e sec sus, e la donzela li poszá molt espertament la corona 
sus al cap; (BOHIGAS, p. 182)”. No final, o enunciado está truncado: “aysí com vós avets vist per forsa 
d’encantament e sí rom” (BOHIGAS, p. 187). 
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até a alterações de pormenores32, como a existência de falas de personagens que não 

intervêm nesse momento nas versões33 colacionadas, desenvolvimento de descrições em 

detrimento de outras que desaparecem34, entre outros. Assim, tratando-se de um texto 

que conta a mesma matéria de um modo fundamentalmente diferente dos restantes, e 

sendo o nosso objectivo perceber a sua relação com a versão castelhana, não nos 

pareceu pertinente efectuar uma colação directa que atendesse às variantes que atrás 

mencionámos e de que já apresentámos alguns exemplos em nota. Optámos por 

seleccionar várias passagens onde se podem verificar os seguintes aspectos: o 

afastamento do texto catalão face ao castelhano, e, consequentemente, face a versões 

francesas que lhe estão próximas, como o ms. 751BNF, e o distanciamento face a todas 

versões consultadas, nomeadamente no que diz respeito à caracterização de Lancelot. 

 

 O episódio da “carole magique” conservado no ms. 9611BNE está bastante 

próximo do francês, na versão do ms. 751BNF,  sendo poucos os momentos em que 

dele se afasta. Já o testemunho catalão, no momento em que a donzela coloca a coroa na 

cabeça de Lancelot, não preserva um detalhe importante presente em todos os outros 

textos. 

 

Lançarote de Lago 
(f.321r) 

Lancelot 
(ms.751BNF, f. 295r) 

LM (t. IV, p. 286) Lançalot (Bohigas, p. 
182) 

Señor, agora podedes 
dezir que tenedes la 
corona de vuestro 
padre en la caueza. 

Biax sire, or poez 
dire que vous avez la 
querone votre pere en 
votre teste. 

Biax sire, or poez 
dire que vos avez la 
corone vostre pere en 
vostre teste. 

Omisso. 

 

                                                 
 
32 Nesta versão, a imagem em semelhança de rei sai da coroa e não da torre: e si viu et apersebé que de la 
corona que eyl tenia en son cap, hixí una forma d’ome feyta en semblansa e rey” (BOHIGAS, p. 182). 
Contudo, é provável que esta opção resulte de erro do copista (ou do editor) pois mais adiante diz-se “E 
Lansalot avaylà mantinent de la dita tor, levo-se e s levá la corona de sa testa” (BOHIGAS, p. 183).  
 
33  A alegria em torno de Lancelot é descrita com maior ênfase e todos dizem: “Bem sai venguda la flor 
de tota terrenal cavaleria” (BOHIGAS, p.183); quando o clérigo, irmão de rei Ban, descreve como seriam 
as danças, a donzela afirma: “sertes, seyer, dix la sonzela, “aysó seria trop beyla cosa” (BOHIGAS, p. 
185). 
 
34 Nesta versão diz-se que o homem velho saiu de “una beyla cambra que y avia” (BOHIGAS, p. 183), 
mas não se menciona que aí vieram três dos mais ricos reis (LL, f.321v). È referido que os cavaleiros que 
acompanhavam rei Ban e que entraram na dança eram “dels milors e dels pus aviens que y eren” 
(BOHIGAS, p. 184). 
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 A identificação da coroa parece comprometer, de alguma forma, a compreensão 

do leitor face à brusca reacção de Lancelot, que todos os textos contêm, mas que a 

versão catalã enfatiza: 

 

Lançarote del Lago 
(f.321r/321v)  

Lancelot (ms. 
751BNF, f.295r) 

LM (tIV, p.287) Lançalot (Bohigas, 
p.182-183) 

e don lançarote 
quando se fallo enla 
Cathedra con corona 
de oro enla Caueza 
fue espantado y dio 
con (f.321v) 
La Corona en tierra y 
leuantose muy ayna 
dela Cathedra que 
auia entendido que no 
auia y dicho 

Et quant Lancelot 
aparsoit qu’il avoit 
corone d’or en son 
chief, si la prent et la 
geste jus, et saut hors 
de la chaiere ou il ne 
devoit mie seoir se li 
ert avis parce que 
signe de roi cenefioit 

Et quant Lanceloz 
s’aperçoit qu’il avoit 
couronne d’or en son 
chief, si la prant et la 
giete jus et saut fors 
de la chaiereou il ne 
doit mie seoir, ce li 
est avis, por ce que 
signe de roi senefioit 

E lansalot avaylà 
mantinent de la dita 
tor, veé-los e s levá la 
corona de sa testa, e 
la gità en terra, car 
ben sap sel bé que 
aqueyla honor no 
tanya ad eyl ni ad 
hom del món, si rey 
coronat no era 

 

 Como se vê, momentos antes, a donzela dissera ao cavaleiro que a coroa que 

tinha na cabeça pertencera a seu pai. Assim, pode parecer estranha a recusa de usar um 

objecto que pertencera ao seu predecessor por parte de Lancelot. Contudo, ele rejeita a 

coroa, imprópria da sua condição de cavaleiro, apenas destinada aos reis. O poder 

simbólico que as alfaias régias e cavaleirescas adquirem formula-se, na maioria das 

vezes, na delimitação de quem os usa e para que fim. A espada, outrora o braço 

justiceiro do rei, transforma-se no símbolo da cavalaria cuja missão era socorrer os mais 

fracos, exercendo a justiça35. A coroa era a face visível da aliança entre o rei e Deus, 

sagrada com santos unguentos, representando o poder régio sobre o reino que era 

preciso preservar e defender36. Porém, como veremos mais adiante neste trabalho, a 

designação “rei” no romance arturiano, adquire vários matizes.  

 Ao longo dos diversos fólios que compõem estas narrativas, desde a Estória do 

Santo Graal até ao epílogo do ciclo, são inúmeras as personagens que usam coroa e que 

são chamadas reis. Conforme já notou José Carlos Miranda o mundo arturiano está 

repleto de reis, na sua maioria “reis enfeudados com deveres e prerrogativas 

exclusivamente senhoriais” MIRANDA (1994, pp. 37-38). Os únicos monarcas que não 

prestam vassalagem nestes romances são, Mordaim, na Estória do Santo Graal, que 
                                                 
35 A este respeito veja-se FLORI, J (1998, p. 203 e seguintes) e também KEEN, M (1999).  
 
36 KANTOROWSKY (1997, pp. 336-338) fornece uma interessante distinção entre coroa visível e coroa 
invisível com base em escritos do final do Império que tiveram repercussões até finais da Idade Média. 
Partindo de um texto de Baldus, o autor versa sobre o significado da coroa enquanto diadema e como 
signo da eleição divina.  
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após a sua vitória contra Tolomer se torna no rei dos cristãos, não tendo acima de si 

nenhum outro, e Artur, pela eleição da espada no Merlin, chefia, ainda que com 

bastantes fragilidades37 o reino de Logres. Desta forma, a função da realeza pertence, 

neste universo romanesco, a Artur e Mordaim38. 

 Assim, a atitude de Lancelot, sublinha, como noutros momentos do romance39, a 

sua firmeza em se reconhecer e assumir como cavaleiro. Além disso, parece pertinente 

recordar que nos sonhos e visões linhagísticos da Estoire del Saint Graal e na 

Demanda, os antepassados de Lancelot aparecem todos como reis coroados, excepto ele 

que, pelo seu pecado, não tinha direito a usar tão nobre objecto, não se identificando 

com os membros da linhagem40. Ora, nos romances mencionados, o uso da coroa era-

lhe vedado, uma vez que a “coroa da linhagem” representava a caução divina para com 

os seus antepassados. Todavia, no Lancelot, no episódio que tratamos, a coroa estava-

lhe destinada41, tendo pertencido ao seu pai. A nosso ver, tal procedimento poderá 

dever-se à importância que este romance coloca na figura do cavaleiro e dos seus 

deveres, especialmente na personagem Lancelot que cristaliza o melhor da cavalaria. 

Além disso há que ter em conta que a ideia de linhagem está, no Lancelot, apenas 

esboçada42. Desta forma, o pouco apreço que manifesta em chamar a si a herança do 

pai, poderá ser por que recusa a coroa, não pretendendo ser rei nem do seu próprio 

reino, mas sim um cavaleiro ao serviço da rainha.  

 Esta delimitação de poderes é resolvida de forma distinta nas versões ibéricas. 

Assim, como se verifica, no texto castelhano, a atitude de Lancelot é a mesma, mas 

matiza-se o discurso, não se afirmando que a coroa é “signo de rei”. Aliás, o facto de 

estar “espantado” pois tinha acabado de recuperar a memória, pode justificar o 

arremesso da coroa e a súbita saída do trono. Já o texto catalão, resolve o conflito 

                                                 
 
37 Sobre a realeza no Lançarote veja-se infra, parte II e III. 
 
38 José Carlos Miranda (1991) afirma que o par Mordaim/ Nascião, representantes na Estória do Santo 
Graal da realeza e da cavalaria, prefiguram o par Artur/Lancelot.  
 
39 Referimo-nos à passagem em que Lancelot recusa ser coroado rei de Sorelois pois não passa de um 
pobre cavaleiro, com muito ainda para conquistar (LL, XLI, p.28).  
 
40 Sobre este assunto, veja-se o que dizemos em Correia (2003). 
 
41 É certo que também Galaaz, quando o povo de Sarraz o quer coroar como seu legítimo rei, rejeita a 
todo o custo assumir essa posição. Conforme sugere MIRANDA (1998b) essa atitude poderá significar 
humildade, tal como João Baptista reconhecera pouco valer quando Jesus lhe pediu para o baptizar. 
  
42 Sobre as relações entre a composição do Lancelot e a Estoire del Saint Graal veja-se Miranda (1998). 
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legado paterno/cavalaria eliminando a referência ao pai de Lancelot. Omitindo a frase 

da donzela que identifica o antigo possuidor da coroa, a atitude de Lançalot percebe-se 

no quadro das funções da cavalaria, sublinhando que ser cavaleiro era a sua função e 

demitindo-o de obrigações em aceitar o poder senhorial transmitido pelo pai.  

 Pela leitura desta passagem, verificamos que tanto o Lançarote, como o 

Lançalot se afastam das versões francesas, mas não concordam entre si. Este é um dos 

poucos casos em que o texto castelhano se distancia daquele preservado no 751BNF, 

que segue com fidelidade a partir deste ponto43. O mesmo não se verifica no texto 

catalão que continua afastado de todas as versões conhecidas, fornecendo uma lição 

distinta, não apenas na organização da narrativa ou na supressão de informação, 

conforme verificámos na passagem anterior, mas também na caracterização da 

personagem de Lancelot44.  

 Depois de desfeitos os encantamentos, donzelas e cavaleiros exultam porque 

estão finalmente livres, tendo recuperado o siso e a memória. Um ancião agradece a 

Lancelot a boa ventura que ele tinha proporcionado. Em todas as versões, o cavaleiro 

deseja saber a razão das danças mágicas, mas no texto catalão esta personagem 

acrescenta que o fim da aventura não é da sua responsabilidade, mas depende da 

intervenção divina e da piedade das gentes45:  

 “Sèyer”, dix Lansalot, “cant la … grant pessa la merveyla de desfer l 
‘encan[tament] és esvenguda per mi, segons que yo m… és estat miracle de Deus 
pròpriament e… pietat de la gent qui en aquest loc era” (Lançalot, Bohigas, 
p.183). 

 

 Ainda nesta versão, o homem velho reafirma que a proeza se deve 

exclusivamente ao cavaleiro: “Dix lo prohom: “per tu és esdevenguda; car [long temps] 

                                                 
 
43 O texto preservado no ms. 9611BNE, no ms. 751BNF e no ms. editado por Micha estão bastante 
próximos neste episódio. Todavia, em alguns pormenores, é possível verificar que o Lançarote segue com 
mais rigor o texto contido no ms. 751BNF. A título de exemplo, podemos verificar que, quando o clérigo 
anuncia quem acabará a aventura da dança mágica, pode ler-se no Lançarote: “que seran acavadas por el 
mas fermoso e mejor cavallero del mundo (f. 321v); no ms. 751BNF (f.295vI): “seroient delivre[s] des 
enchantements de quele ore que li mieudres chevaliers et li plus biax “; na edição Micha “ne ne faudra 
devant que li plus biaux chevaliers (t.IV,§LXXXIII p.290). Sobre o Lançarote e as fontes francesas veja-
se a parte II desta dissertação. 
 
44 Este assunto foi desenvolvido por nós numa comunicação apresentada no XIII Congresso da 
Associação Hispânica de Literatura Medieval, Valladolid, de 15 a 19 de Setembro de 2009.  Correia 
(2009a). 
 
45 Esta intervenção de Lancelot e a resposta do ancião também estão ausentes na versão editada por 
Sommer (t. V, p. 149). 
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há qu’és estat profetisat e dit per seyl qui l de l’encantament e per molts d’altres” 

(Lançalot, Bohigas, p. 183). 

 Mais adiante, quando se explica o funcionamento do xadrez mágico que só 

Lancelot consegue ganhar, o ancião esclarece que o jogo perderá as suas propriedades 

quando o cavaleiro morrer. Neste ponto, o texto editado por Bohigas também se 

distancia das outras versões46, acrescentando um dado que sublinha a virtude de 

Lançalot: 

 

Lançarote de Lago 
(f.323v) 

Lancelot (ms. 
751BNF) 

LM (t.IV, §LXXXI,  
p. 292) 

Lançalot (Bohigas, 
p.187, sublinhado 
nosso) 

Mas desque muriere, 
luego cesará e 
fallescerá este juego 
y no abrá fuerça sino 
como los otros 
tableros ni se jugará 
más por tal maestría. 

Mais a sa mort 
fauront ne ja puis ne 
jueront par eus et 
bien fu plus aparant. 

Mais a sa mort 
faudront, que já plus 
ne joueront par els. 

Mas aprés sa mort, 
falria, que ls escacs 
no joguarien per eyls 
meteys, ans falria la 
forsa de 
l’encantament per la 
virtut que Deus 
auria dada en 
aqueyl chavaler. 

 

 Como se pode verificar, a versão catalã afasta-se tanto do Lançarote como das 

versões francesas consultadas. Lancelot é retratado como um cavaleiro escolhido, 

intermediário de acções divinas e tocado pela graça de Deus. Ainda que, apesar do seu 

insucesso no desvendamento completo das aventuras do Graal, Lancelot nunca tenha 

sido claramente encarado como um fracassado47, o facto de ser invocado um milagre 

como justificação da sua acção é algo surpreendente. Este tipo de atitude seria 

expectável noutras personagens do ciclo, como Galaad e Perceval, que fazem parte do 

triângulo dos escolhidos e cujo percurso ao longo do romance é motivado pela 

predestinação e pelo socorro e protecção divinos. No texto catalão, a fala do cavaleiro 

tem claras ressonâncias bíblicas, lembrando as palavras de Cristo que atribuía as suas 

acções ao Pai: " As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, 

que está em mim, é quem faz as obras. (João, 14, vv.10-11) 

 A confirmação de que as suas acções se devem à virtude que Deus lhe deu, 

patente na fala do ancião sobre o xadrez mágico, atribui a Lancelot uma dimensão que é 

                                                 
 
46 O texto editado por Sommer concorda com o das restantes versões francesas. (t.V, p.150). 
 
47 Sobre o fracasso e o sucesso de Lancelot veja-se MIRANDA (1998b, cap.IV e cap. V). 



 34

alheia à tradição narrativa da personagem. O cavaleiro adúltero é, pelo menos no 

fragmento catalão, identificado como um intermediário de Deus, papel destinado aos 

santos e aos castos. Este testemunho denota, também, uma tendência para a 

cristianização do maravilhoso, justificando episódios e motivos que pareciam longe da 

intervenção divina48, recorrendo a formulações bíblicas. Temos apenas um fragmento 

com uma passagem truncada, mas o Lançalot de Mataró parece mais perto da santa 

demanda do Graal do que das lides cavaleirescas49. 

 No artigo que dedica à secção do Lancelot designada “Agrevain”50, Micha 

(1965) não regista nenhuma lição particular deste episódio, mas na introdução do tomo 

IV da sua edição refere que alguns manuscritos “alongam e resumem livremente” 

(MICHA, 1976, p.VIII), outros fornecem um texto híbrido, sendo até um deste último 

tipo apelidado de “fantaisiste dans ses ajouts” (MICHA, 1979, p.VIII). Devido à imensa 

floresta de testemunhos e ao considerável número de impressos que contêm o Lancelot, 

será tarefa difícil filiar a versão catalã a uma família de manuscritos. Sem o confronto 

directo dos textos, não é possível saber que tipo de acrescentos Micha refere e se eles 

concordariam com os que encontramos no Lançalot.  

 O que parece evidente pela comparação das passagens que efectuámos, e 

atendendo a outros pormenores de escrita a que aludimos, é que este fragmento e a 

versão castelhana não são aparentados, provindo de tradições distintas. A resposta ao 

desafio de BOHIGAS (1962 p. 182) não parece deixar dúvidas: o Lançarote e este 

fragmento do Lançalot testemunham a circulação de duas versões diferentes do 

romance em ambiente ibérico. Resta agora interrogar o outro testemunho catalão e 

cotejá-lo o texto castelhano para podermos confirmar, ou matizar, esta nossa ideia.  

 
                                                 
 
48 Sobre a cristianização do maravilhoso no Lancelot en Prose veja-se Valette (1998, cap. VI) 
 
49 Todavia, há que matizar esta nossa sugestão. O Lancelot sofreu várias alterações no seu processo de 
acomodação ao tema do Graal, as particularidades que encontramos no fragmento catalão podem dever-se 
ao processo de escrita a que o romance foi sujeito, tendo havido nuns casos mais intervenções do que 
noutros, como já observou Kennedy (1986). Porém, não podemos deixar de notar que, apesar de se 
considerar que a versão catalã da Queste del Saint Graal segue de perto a homóloga francesa do ciclo da 
vulgata, os seus primeiros editores notam algumas divergências no texto catalão face ao francês (Crescini 
& Todesco, 1917, pp. XLII-XLIII) e, referindo-se ao fragmento catalão de Maiorca, local, onde segundo 
Lluch (1903), poderia estar um “Lançalot” completo, afirmam o seguinte: “majorchino parrebe il casato, 
Rexach, del copista, da cui provenne la versione catalana della inchiesta del gradale” (CRESCINI & 
TODESCO, 1917 p. LIV).  
 
50 Esta designação foi usada por Lot (1954) que afirmava que o Lancelot en Prose de divide “en trois 
parties, intitulées respectivement Galehaut, la Charrette, Agravain (LOT, 1954, p.13). Sobre este assunto 
veja-se a Parte II deste trabalho.  
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3.2– O Lançarote e o Lançalot de Mallorca. 

 

 O episódio contido no fragmento que LLuch (1903) deu a conhecer situa-se no 

final da parte do Lancelot, conhecida como “Galehout”, no momento em que o 

cavaleiro da rainha, preso no “Vale sem Retorno” sob o domínio de Morgana, consegue 

que a feiticeira aceda libertá-lo com o propósito de salvar Galvão, prisioneiro do gigante 

Carados na Dolorosa Torre. 

  No artigo em que se dedica ao fragmento catalão, Lluch (1903) não cotejou o 

excerto com nenhuma versão francesa, dado que apenas consultara a edição 

modernizadora de Paulin Paris (Lluch, 1903, p. 19). As reflexões do erudito centram-se 

sobretudo na difusão que a personagem tivera na Catalunha, visível sobretudo na 

influência em outras obras, como Tirant Lo Blanc e La faula. Lucía Megias (2005), na 

descrição que faz dos testemunhos catalães, menciona em nota que o texto reproduz a 

versão editada por Sommer (Lucía Megías, 2005, p. 237, nota 16).  

 É certo que o texto catalão revela afinidades com a versão editada por Sommer, 

correspondente ao texto do ms. Add. 10293. Todavia, não a segue com fidelidade, 

abreviando em alguns casos51 e fornecendo outras lições, noutros52. Há até um momento 

em que o fragmento catalão se aproxima mais da versão longa editada por Micha do que 

daquela dada a conhecer por Sommer. Referimo-nos à explicação sobre a espada que 

mata o gigante, que apenas consta no texto catalão e no ms. escolhido por Micha: 

 

LM (t.I, §XXVIII,  
p.340) 

Lancelot (Ms. 
751BNF, f. 189vI) 

Lançalot (Obrador, 
pp.24-25) 

Lançarote de lago 
(LL, CXXXV, p. 
109). 

C’estoit une espee faee; Ce dist il por la E so dix ell, per so car Esto dixo él por la 

                                                 
51 Mencionamos a título de exemplo, a omissão do número de cavaleiros que guardavam o castelo de 
Carados, constante em todas as versões; a referência ao combate entre Galvão e Lançarote na Ilha 
Perdida, que consta em todos os testemunhos excepto neste; a provocação de Lancelot que afirma não o 
temer, ainda que ele seja “grande e arreciado”. Há também alguns pormenores bélicos abreviados, mas, 
tendo em conta largas omissões na edição do texto, não podemos aferir se se trata de lacunas constantes 
no ms. devido à erosão do tempo ou a dificuldades de leitura de quem o transcreveu. Acrescente-se que se 
menciona a presença das gentes de rei Artur três vezes enquanto que na edição Sommer essa referência 
aparece apenas duas vezes, no texto de Micha, versão curta, uma vez, na versão longa, nenhuma vez, no 
texto castelhano e no ms. 751BNF nunca se mencionam os restantes cavaleiros de Artur neste passo.  
 
52 Neste fragmento, a espada que Lancelot trazia e que quebrou na refrega pertencia ao rei Artur: “car 
lavirs trenca sa taysa la Bona espasa del Rey Artus que portava, qui era una de les bonés espases del 
mon”( LLUCH, 1903, p.23). Na versão castelhana, na batalha que Lançarote trava contra os cavaleiros da 
Falsa Genevra, Galban dá-lhe a sua espada, escalibor: “E despues que fue armado diole galban la su 
espada escalibor” (LL, f.41v).  
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si avoit sorti sa mere qui 
estoit fors sortiseresse 
k’il ne morroit já se par 
cele espee non, si l’avoit 
ele gardee molt 
longuement. 

damoisele qui de 
l’espee l’avoit trai, 
car il savoit bien 
qu’il ne poit morir 
de nulle espee fors 
de celi s’il avoit 
baillé a la 
demoisele a 
guardee. 

sa mare l avia moltes 
veguades dit que per 
aquella espasa devia 
morir: per que no la 
volia aportar en loc on 
anas, per so que negun 
cavaler no la pogues 
aver, e si la tenia en sa 
Cambra en locd on 
negun ni la pogra trer, 
fora la donzella.  

dueña que la espada 
diera a Lançarote, ca 
él bien sabía que no 
havía de morir co  
otra sinón aquélla, e 
debiérala guardar 
aquella dueña que 
amaba más que a 
otra cosa 

 

 

 Contudo, conforme se verifica, o excerto catalão não reproduz com fidelidade o 

texto editado por Micha, retirando o carácter explicitamente mágico da espada e da mãe 

do gigante, hábil em feitiçarias. Será talvez demasiado forçado concluir, a partir de 

escassas frases, que o Lançalot de Maiorca indicia, à semelhança do que observámos no 

outro fragmento catalão, um certo repúdio face a elementos do maravilhoso, 

transformando-os ou elidindo-os. Porém, não deixa de ser interessante que o testemunho 

que preserva esta explicação em torno da espada mantenha a alusão ao seu carácter 

feérico.  

 A exígua porção de texto conservada neste fólio torna difícil a sua filiação numa 

família de manuscritos. Como vimos, ele preserva lições que constam em diversos 

testemunhos, combinando-as e reescrevendo-as. No caso em apreço, convém notar que, 

para além de não se mencionar explicitamente os poderes da espada, a sua explicação, 

no texto catalão, surge apenas no momento em que o gigante a reconhece, adivinhando 

a sua morte, enquanto na versão editada por Micha esta informação aparece no 

momento em que a donzela vem pela primeira vez à janela do castelo. Além disso, são 

diversos os pormenores que o ms. de Micha retém e que no Lançalot estão ausentes ou 

são sujeitos a outro tratamento, como a confusão que a donzela faz entre Lancelot e o 

duque de Clarencia. Desta forma, tal como não resulta clara a filiação da versão catalã 

naquela escolhida por Sommer, também é equívoca a sua relação com o manuscrito 

editado por Micha. Pese embora o carácter fragmentário dos textos catalães, eles 

parecem ter muito que dizer sobre o processo e escrita do Lancelot que só um cotejo 

mais aprofundado com outros textos franceses poderá apurar.  

 No que a nós mais directamente diz respeito, este fragmento catalão, à 

semelhança daquele conservado na biblioteca de Mataró, distancia-se do Lançarote do 

Lago. Em nenhum dos casos há lições coincidentes e privativas destas versões. A breve 
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reflexão que fizemos em torno dos textos catalães confirma, apesar dos escassos 

testemunhos materiais que chegaram até aos nossos dias, que a circulação do  Lancelot 

terá sido, não apenas profícua, mas diversa. As profundas diferenças entre os textos 

comprovam aquilo que já sugerimos na parte anterior. A “estória” de “Lancelot” não 

permaneceu incólume aos gostos e hábitos de escrita de diversos redactores que 

procuraram acomodá-la não apenas a públicos distintos, mas também de acordo com o 

conjunto de romances que integrariam. O Lançarote de Lago, pelas relações que 

mantém com o ciclo do Pseudo-Boron53, indicia a circulação destes romances em 

espaço castelhano; por seu lado, o destaque dado à virtude que Deus confere a Lancelot, 

no fragmento de Mataró, parece indicar que esta versão se coaduna com o espírito 

intensamente religioso da vulgata, representado na Catalunha por outros testemunhos54. 

 

3.3 – O ms 485BNE e o “primero libro”. 

 

 Convém acrescentar a esta reflexão um dado interessante a respeito do “primero 

libro” que comporia a estória do Lançarote de Lago. No final do ms. 9611BNE diz-se 

que se acabou o “segundo e tercero libros de Don Lançarote de Lago”. Esta afirmação 

leva a pensar que teria existido um “primero libro”, provavelmente em volume 

autónomo, uma vez que não há vestígios de fólios arrancados no início do manuscrito, 

que conteria a parte em falta. Assim, nesse livro perdido contar-se-ia a infância do herói 

até à batalha da “Roche aux Saisnes”, matéria essencial para que a estória estivesse 

completa e fizesse sentido. Não há notícia da existência de um texto dessa natureza em 

castelhano, ou noutra língua ibérica, mas conserva-se na biblioteca Nacional de Espanha 

um manuscrito do Lancelot, que contém a parte em falta no Lançarote del Lago, o ms. 

485BNE.  

 Entwistle presume que o primeiro dos três livros do Lançarote teria existido 

antes de 141455, a data que aparece no colofon como conclusão da obra, e “seria 

semelhante ao manuscrito francês nº 485 da Biblioteca Nacional de Madrid” 

(ENTWISTLE, 1942, p. 178).  

                                                 
53 Este tema será desenvolvido na Parte III desta dissertação.  
 
54 Referimo-nos à versão catalã da Queste del Saint Graal.  
 
55 Micha (1960) data este testemunho no século XIV, mas no catálogo da BNE o manuscrito está datado 
no século XV.  
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De facto, é uma coincidência bastante interessante que o texto francês termine 

sensivelmente  no ponto em que o romance castelhano principia:  

 

Ms. 485 BNM, f. 247rII (Lancelot)  Lançarote del Lago (LL, I, p.  

En tel joye sejorna li roys et soy conpaingnon 
a la Roche tous les jors jusqu’au tiers jor de la 
Tous Sains et lor s’en [...] et lasse en la Roche 
ses gardes et s’en vint vers Bretaigne a petites 
jornees. Et quand il ost venuz a Serohent si 
prent Galehout de li congie et le pria qu’il le 
las Lancelot mener asi en son pays. Et li roys 
li otroie a mout grant peine et la roine le vout 
ensi et dist au roy que li Avent entreroit par 
tans, si fet tant que li roys l’otroie por 
convenant qu’il le creantent si loyaument 
qu’ils sont a Noel avec lui et dist qu’il en la 
cite ou il avait fet Lancelot chevalier et il la 
creant, si s’en partent [...] Galeote et Lancelot 
et s’en vont en lui pays et li roys et la royne 
s’en vont en Bretaigne et lui conpagnie.  
 
Si se laise li contes dous tous56  et [….] Galeot  
moyne Lancelot  

En tal guisa tovo el rey su corte en la peña en 
siete días antes de la fiesta, tercer dia después. 
Entonces se partió dende e dexó sus guardas 
en la peña e tronóse a Bretaña a muy 
pequeñas jornadas, a tanto que llegó a 
Cralión. Y espidióse Galeote d’él e rogóle que 
le dexase consigo llevar a Lançarote y el rey 
se lo otrogó muy amidos, mas la reina lo 
quiso ansí e dixo al rey que sedo tornaría a él 
e <a> el rey ge lo otrogó por pleito que 
tornase a él para la Navidad y fallarlo ía en la 
ciudad do fuera Lançarote cavallero, y ellos 
ge lo prometieron e después partironse del.  
 
(rub) Mas agora dexa el cuento de fablar de 
Galeote et de Lançarote y torna al rey y a su 
conpaña que ficaron en Carlion57 

 

  É certo que muitos manuscritos contêm a narrativa da infância do herói, mas o 

testemunho francês que acabámos de transcrever, para além de estar muito próximo da 

tradução castelhana na porção de texto que têm em comum, circulou em território 

ibérico. Este volume pertenceu a Don Gaspar de Gurrea y Aragon, conde de Guimera, 

Vizconde de Evol y Alquerforadat, ilustre bibliófilo que viveu entre 1584 e 1638. O 

nobre catalão possuía um vasto espólio de obras de natureza diversa, escritas em várias 

línguas, mas, segundo Gregório de Andrés (1988) apenas um manuscrito estava escrito 

em francês (Gregório de Andres, 1988, p. 50). Provavelmente, esse códice é o que 

actualmente se preserva na Biblioteca Nacional de Espanha e que contém a primeira 

parte do Lancelot en prosa. O conde de Guimera dedicou-se à literatura, tendo algumas 

obras de sua autoria, chegando até a fundar uma Academia Literária na cidade onde 

residia, Saragoça. Assim, é plausível que tivesse adquirido este “livro de Lancelot” 

                                                 
56 Esta frase está riscada no manuscrito. Seguem-se outras, quase ilegíveis, que parecem reportar-se ao 
facto de Galeote levar Lancelot consigo porque ele era o melhor cavaleiro, reafirmando-se o amor do 
filho de rei Ban à rainha e a angústia da Dama de Malahaut por ver partir Galehot. Parece ser um excurso 
do redactor.  
 
57 Esta rubrica não corresponde ao capítulo que intitula. A seguir, narra-se a viagem dos dois cavaleiros e 
não o que sucedia na corte arturiana. Sobre este assunto veja-se infra, Parte II.  
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numa das suas incursões por antiquários e bibliotecas privadas pois “su enorme afición 

por los libros le enpujó a crearse una nutrida bilioteca rica en impresos y manuscritos” 

(GREGÓRIO de ANDRES, 1988, p. 48).   

 Na realidade, ainda que não seja seguro afirmar que o ms. 485 BNE contenha o 

original francês do perdido “primero libro” do Lançarote de Lago58, cremos que é um 

dado importante para confirmar que a obra terá sido conhecida na íntegra na Península 

Ibérica nos séculos XIV e XV. Todavia, convém que nos detenhamos com maior 

acuidade no texto, nomeadamente nas relações que mantém com outros testemunhos da 

tradição manuscrita do Lancelot en Prose. A este assunto voltaremos em secção própria 

desta dissertação, no momento em que intentamos relacionar a versão castelhana com as 

narrativas francesas do Lancelot.  

   

4– A(s) Línguas do Lançarote. 
 

  Depois de traçado o caminho do testemunho e a sua conexão com outras versões 

peninsulares, tempo é de observar o texto castelhano na sua materialidade linguística. 

No passo seguinte, procuramos construir algumas hipóteses sobre qual terá sido a língua 

de partida da tradução, na tentativa de delimitar o trajecto do Lançarote de Lago. O 

propósito desta nossa reflexão, apesar de se filiar em metodologias e pressupostos da 

História da Língua, tais como a observação de mecanismos de evolução das palavras e o 

contexto histórico em que ocorreram, não pretende ser um estudo linguístico exaustivo. 

O nosso objectivo é, através da observação de fenómenos de natureza fonética/gráfica, 

sintáctica e lexical, dar o nosso contributo para a reflexão sobre a existência, ou não, de 

um texto intermédio no processo de tradução para castelhano do Lançarote de Lago.  

 

4.1– A tradução do Lançarote: estado da questão.  

  

 Nos pioneiros estudos sobre o Lançarote de Lago (Bohigas 1924; 1925; 

Entwistle, 1942) nada se diz sobre a língua que o manuscrito preservou59, seja no 

respeitante à sua possível datação, seja no que concerne à sua proveniência. Só desde a 

                                                 
58 Sobre as relações entre este testemunho, o Lançarote e as versões francesas veja-se a Parte III deste 
trabalho.  
 
59 Entwistle (1942) faz um juízo de valor sobre o vocabulário do Lançarote: “o Lanzarote de Lago não 
está alterado grandemente, excepto no vocabulário, da sua nudez primitiva” (ENTWISTLE, 1942, p. 
177). 
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publicação de Sharrer (1977), que lista a existência de manuscritos com textos 

arturianos na Península Ibérica, é que se sugere as afinidades entre a língua do 

Lançarote e o português: “the language of the MS reveals features pointing rather to a 

western, possibly Galician-Portuguese origin” (SHARRER, 1977, p. 19). O mesmo 

investigador, num artigo sobre o Lancelot na Península Ibérica (Sharrer, 1994), matiza 

esta afirmação, sem aduzir, porém, argumentos linguísticos ou textuais60: “a western 

Prose Lancelot, in a seemingly mixed Galician-Portuguese and Asturo-Leonese 

language, was rendered into Castilian” (SHARRER, 1994, p. 176).  

 Como reconhece Morala (2004, p. 555) no século XV culmina “un largo camino 

de castellanizacion” do leonês61 pelo que resulta difícil identificar com segurança traços 

leoneses em textos escritos. Na leitura que fizemos do Lançarote de Lago, não 

registámos nenhum lexema ou qualquer solução gráfica que pudesse relacionar-se com 

esta variedade linguística62. 

                                                 
60 Sharrer remete para um seu trabalho, não publicado, onde analisa com maior acuidade os traços 
linguísticos do Lançarote (SHARRER, 1994, p. 177): “My unpublished linguistic analysis of the text 
provides strong evidence of a Galician-Portuguese and Asturo-Leonese substratum” (SHARRER, 1994, 
p.177). Consultámos o resumo deste artigo que não fornece dados suplementares a favor desta hipótese. 
Veja-se http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12309938, consultado em Agosto de 2010.  
 
61 Morala (2004) considera como traços do vocalismo leonês a ditongação das vogais breves latinas /Ě/ e 
/Ŏ/ em <ua> e <uo>, como em “nuastros”/”nuostros” face ao castelhano de tipo central “nuestros”; a 
ditongação com presença de yod, como em “vuey” face ao castelhano “vuecho”. Este é um traço que 
diferencia o leonês do galego e do castelhano oriental. Para além disso, o linguista aponta como traços 
diferenciadores: a manutenção de ditongos crescentes como em “comprei”, “outro”, “you” quando o 
castelhano já monotongou “compré”; “otro”, “yo”; a vogal epentética em sílaba final como em “criancia” 
face a criança. No consonantismo, Morala (2004) nota como traços distintivos do leonês face ao galego e 
ao castelhano: o uso de <y> com valor de /i/ em palavras como “conceio” face a concello /λ/ no galego e 
consejo /ž/ no castelhano; a palatal sonora não se perde, mas mantém-se, provavelmente, com valor de ž 
em casos como “genero” face ao castelhano “enero”; a palatalização dos grupos consonânticos latinos PL; 
KL, FL em / ∫/ ao contrário do castelhano que opta por /λ/ como em “cheno”/”lleno”; a manutenção do 
grupo latino MB como em “”palombar”; a confusão sistemática entre as consoantes líquidas /l/ e /r/ como 
em “emplazar”/emprazar”; a palatalização de /l/ inicial como em “Lléon”, se bem que esta opção possa 
ser gráfica e não fonémica. Na morfologia, Morala (2004) regista como características: a contracção 
sistemática de proposições como “enno” “conna”/”connos” face a eno “con la”, “con lo”; formas 
palatalizadas do artigo “la” como em “lla”; plurais em –s ao invés de –es, “reys” ao invés de “reyes”; a 
terceira pessoa do plural tem muitas vezes uma vogal analógica como em “fezioron”, “comproron” por 
oposição ao castelhano “fizieron”, “compraron”; a palavra “hatta” (árabe) realiza-se em leonês como 
“ata” ao invés do castelhano “fasta” ou “hasta”. Morala reconhece ainda que a partir do século XIV é 
difícil encontrar estes leonesismos nos textos, à excepção de casos isolados. (Morala, 2004, pp. 558-561).  
 
62 Veja-se a título de exemplo a opção pela palatalização em <ll> dos grupos latinos CL; FL; PL; ao invés 
da solução leonesa <ch>; a não ocorrência de ditongo <ou>, mas sim de monotongação em formas como 
“so” (de ser) face ao típico leonês “sou”; a insistente ditongação nos verbos, como em “fueron” e 
“estubieron” face a “foron” que se documenta em textos leoneses ( Fernandez Ordoñez 2004). Da mesma 
forma, nunca se encontra a apócope da segunda pessoa dos perfeitos, como “ovist” ou “fust”, mas sim 
“oyestes” e “fueste”. Se é certo que a ditongação é instável, as opções estão longe de concordarem com o 
que se observa em textos leoneses. Assim, não se documenta a ditongação em “an” (bian) ou em “uo” 
(nuostros). Da mesma forma, o típico “ei” leonês e galego-protuguês, morfema de pretérito perfeito, 
também não se regista no Lançarote.  
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 Parece-nos digna de nota a ocorrência de uma forma verbal, no particípio 

passado, com a terminação –udo. Trata-se do lexema “escarnudo” que aparece grafado 

duas vezes no mesmo fólio (ms. 9611BNE, f.82r). Inês Fernandez- Ordoñez (2004)  

quando estudou as variedades dialectais na obra de Afonso X, mais concretamente na 

General Estoria, afirma que esta parece representar um tipo de “castelhano ocidental” , 

sendo a preferência pelos particípios em –udo um dos traços dessa variedade dialectal. 

Além disso, a investigadora afirma que este tipo de terminação verbal também se 

documenta na Estória de España (Fernandez Ordoñez, 2004). A forma –udo é também 

recorrente no português, pelo menos até finais do século XIV (Silva, 2008). Contudo, 

no Lançarote de Lago não se pode falar de uma preferência por particípios em –udo, 

como ocorre na General Estoria (Fernandez Ordoñez, 2004), uma vez que o particípio 

“escarnido” se regista mais vezes do que a forma “escarnudo”. Documentamos também 

a ocorrência de duas palavras que não apresentam a ditongação –ié, expectável em 

castelhano “ turto” (ms. 9611BNE, f. 35v) em vez de “tuerto” e “recusto” (ms. 

9611BNE, f. 42r) em vez de “recuesto”. Mais uma vez, esta solução aponta para a 

influência de línguas do tipo do aragonês63 e do galego-português. Assim, no que 

respeita à língua de partida do Lançarote, o leonês não parece ser uma hipótese a 

considerar, mas devemos ter em conta as soluções de tipo galego-português, ou, pelo 

menos, ocidental que acabámos de registar64. Na realidade, estas palavras ocorrem de 

forma isolada, notando-se uma clara predominância do castelhano. Como é sabido, as 

variantes gráficas e fonológicas que os textos escritos preservam podem testemunhar, 

mais do que a língua do texto, a mão de quem os redigiu e copiou65. O facto de estes 

                                                                                                                                               
 
63 Inés Fernandez Ordoñez (2004), analisando a língua do Libro de las Cruzes, afirma: “ numerosas 
soluciones aragonesas o de estirpe occitánica: (…) en la pronunciación falta com mucha frecuencia la 
representation de los diptongos ie; ue” (FERNANDEZ-ORDOÑEZ, 2004, p. 404).  
 
64 Cacho Blecua (2004) considera que a existência de ocidentalismos no Amadis é um traço característico 
dos textos cavaleirescos castelhanos: “El Amadis se inserta de este modo en una tradición linguística que 
recoge occidentalismos y está relacionada com textos narrativos e com la tradición artúrica” (CACHO 
BLECUA, 2004, p. 192). Este estudioso acrescenta que muitas vezes os leonesimos ou outros traços 
ocidentais são difíceis de localizar porque as obras que chegaram até aos nossos dias são apenas versões 
traduzidas e fortemente castelhanizadas, argumento também defendido por Morala (2004), como já 
vimos.  
 
65 Inês Fernandez Ordoñez (2004), referindo-se à língua presente na documentação de Afonso X, 
reconhece que muitos dos traços dialectais que aí se encontram podem dever-se a variedades regionais 
dos diversos colaboradores do scriptorium afonsino: “no parecece, pues, que el corpus alfonsi favorezca 
nitidamente ningún modelo lingüistico acotado dialectalmente, incluso en los documentos de la 
cancilleria, compuestos sobre formulários estandartizados, encontramos no pocas divergências dialectales 
(FERNANDEZ ORDOÑEZ, 2004, p. 409). 
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lexemas ocorrerem de forma esparsa, em fólios contíguos, poderá denunciar a 

proveniência do tradutor ou do copista e não a língua de partida da tradução.  

 Na edição do ms. 9611BNE (Contreras& Sharrer, 2006), Sharrer abandona a sua 

ideia inicial, não dedicando nenhum apartado ao estudo ou apreciação da língua do 

manuscrito66. Por seu lado, António Contreras publicou diversos artigos em torno do 

léxico do Lançarote onde defende a proximidade dos vocábulos vertidos para 

castelhano face à versão francesa do ms. 751BNF67. Citamos, a título de exemplo, uma 

das suas conclusões no trabalho em que reflecte sobre um dos copistas do Lançarote: 

 
vemos que la mayor parte de los términos castellanos vierte con total o gran 
fidelidad sus correspondientes originales franceses, aunque, también se aprecian 
casos en que se han producido imprecisiones semánticas (CONTRERAS, 2006, 
p. 79). 

 

 Desta forma, estamos perante duas teses distintas: por um lado, a ideia de que se 

notam no manuscrito muitos traços que indiciam um original galego-português, e por 

outro lado a tese de que a tradução segue, ao nível lexical, com grande fidelidade um 

original francês. Vamos começar por verificar a primeira hipótese, tentando perceber, 

através de exemplos, se existirão de facto no texto argumentos suficientes que a 

sustentem. 

 

4.2– Do português ao castelhano.  

   

 Determinar possíveis diferenças entre o português do século XIV/ XV68 e o 

castelhano da mesma época revela-se tarefa árdua. Sendo estes dois idiomas 

considerados “línguas irmãs”, a sua mesma procedência, a contiguidade geográfica e, 

sobretudo, o fecundo intercâmbio cultural que sempre se manteve entre os dois reinos 

dificulta o nosso propósito. Além disso, as várias de línguas do país vizinho trazem 

ainda outros problemas quando se trata de distinguir influências ou de aferir 

proveniências de vocábulos ou expressões. Todavia, o factor que mais limita o nosso 

                                                 
66 Veja-se Contreras & Sharrer, (2006), “introdução”, pp. IX-XX. 
 
67 É o que se verifica quando reflecte sobre a geografia arturiana (Contreras, 2005) ou sobre o armamento 
pessoal (Contreras, 2002) entre outros. Retomaremos algumas das suas observações mais adiante neste 
trabalho.  
 
68 Partimos aqui da data de 1414 constante no colofon do Lançarote de Lago.  
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trabalho é o facto de não ter chegado até aos nossos dias um testemunho do Lancelot em 

português, mas apenas a notícia da sua existência. Assim, é impossível confrontar as 

opções linguísticas do ms. 9611BNE com um texto equivalente em português.  

 Perante tão complexa tarefa, seguimos as indicações sugeridas por CINTRA 

(2009) quando reflectiu sobre as origens portuguesas da Crónica de Espanha de 1344. 

As suas cautelosas e precisas interrogações em torno do estrato linguístico presente no 

texto guiam esta nossa breve análise, onde procuraremos observar se haverá algo no 

Lançarote que seja susceptível de justificar a hipótese de que o manuscrito copiado no 

século XVI teria tido como antepassado um outro texto escrito na língua dos trovadores 

galego-portugueses. 

 

4.2.1–Léxico. 

 

 Quando começa a descrever o método que usa na edição e estudo da Crónica, 

Cintra começa por questionar se a existência de itens lexicais galego-portugueses num 

texto castelhano será suficiente para aferir da sua proveniência. Este investigador 

apresenta uma série de razões69 que aconselham a ter cautela na formulação desta 

hipótese visto que a presença desses vocábulos se pode dever a diversos factores, nem 

sempre seguros para determinar a língua do texto: 

 

O simples aparecimento de formas caracteristicamente galego-portuguesas num 
texto castelhano não pode ser automaticamente interpretado como prova de que 
esse texto e versão de um original português, embora seja uma das hipóteses a 
encarar. Esse aparecimento pode ser devido a um dos motivos seguintes: 
1) Um português escrevendo directamente em castelhano (…); 
2) Um castelhano que tenha escrito frequentemente em galego-português, ou mais 
simplesmente, um castelhano que siga uma tradição literária galego-portuguesa 
(…); 
3) Um copista português, ao copiar um texto castelhano pouco cuidadosamente 
introduz involuntariamente formas da sua língua; 
4) Um escritor castelhano que utiliza uma fonte portuguesa (…); 
5) Resta-nos o caso do tradutor castelhano de uma obra portuguesa que, por 
distracção ou ignorância (mas por vezes, também, voluntariamente – por 
comodidade) introduz na sua tradução formas do texto original (…) 
(CINTRA, 2009, pp. XLVIII- XLIX).  
 

 Desta forma, a proveniência de quem redige pode ser o motivo pelo qual surgem 

vocábulos estranhos ao idioma dominante do texto.  Conclui-se assim que muitos dos 

traços que encontramos numa obra se podem dever à língua materna de quem a escreve, 

                                                 
69 Os argumentos de CINTRA (2009) podem ser consultados nas páginas XLVII- LI . 
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traduz ou copia e não ao lugar onde ela é escrita ou de onde terá provindo. Todavia, no 

que diz respeito ao Lançarote de Lago, interessa-nos considerar a quarta e a quinta 

possibilidades adiantadas por Cintra (2009) ainda que isso se possa revelar tarefa difícil. 

De facto, pela análise que fizemos do ms. 9611BNE, não encontramos nenhuma palavra 

que seja inequivocamente portuguesa ou, pelo menos, que tivesse seguramente 

penetrado no idioma castelhano através do português70, pois, como vimos, os lexemas 

como “recusto” e “turto” colocam algumas reservas. Assim, será necessário 

perspectivarmos outro tipo de traços linguísticos, do âmbito da fonologia, e também 

tendo em conta opções grafemáticas, para vermos se será possível vislumbrar alguma 

influência lusa. Para isso, vamos verificar se um fenómeno bastante frequente no 

português medieval, que é a formação de hiato após queda da consoante latina 

intervocálica, se pode encontrar no nosso texto ou se não passará de uma característica 

do copista ou tradutor. 

 

4.2.2– Vogais Geminadas? 

   

 Uma das características do português medieval é a formação de hiato, isto é a 

existência de sequências vocálicas orais em sílabas contíguas71, após a queda de 

consoante interior. A síncope de consoantes sonoras intervocálicas na passagem do 

latim ao português origina vocábulos como “maa” (de MALA), “pee” (de PEDE), 

“cruu” (de CRUDU), “diaboo” (DIABOLO), entre inúmeros exemplos. Alguns 

linguistas72 consideram esta particularidade um traço distintivo na evolução do 

português e do galego face ao castelhano. Na nossa língua e no galego estas consoantes 

desapareceram, enquanto no castelhano, regra geral, se mantiveram, como se vê em 

palavras como “má” (port.)/ “mala” (cast.). Nos casos em que caíram, no castelhano, 

criou-se um ditongo como em “siete” (de SEPTEM) ou “pie” (de PEDE) face à opção 

                                                 
70 Retomamos a definição de Cintra (2009) no que diz respeito a palavras de origem galego-portuguesa: 
“ao falar de formas e construções caracteristicamente galego-portuguesas, excluo, evidentemente as que 
encontradas num texto castelhano, num primeiro momento o podem parecer (…) A hipótese da origem 
portuguesa de um texto castelhano só se pode chegar a pôr, se entre as formas não castelhanas nele 
recolhidas, aparecem algumas que apresentem não só caracteres fonéticos, morfológicos e sintácticos ou 
lexicais comuns ao leonês e ao galego-português, mas também aqueles que são próprios só do galego-
português”. (CINTRA, 2009, nota 4, p. XLVI). 
 
71 SILVA (2008, p. 504)  
 
72 Veja-se, a título de exemplo, PIEL (1989); CASTRO (1991); e SILVA (2008). 
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portuguesa que reduz o hiato pela crase (SEPTEM> SEETE> SETE). A evolução das 

línguas é um campo demasiado vasto e complexo para ser explicado num reduzido 

parágrafo, porém, ainda que não seja nosso intento perspectivar a formação dos idiomas 

ibéricos, pois não é esse o âmbito deste trabalho, convém apreciarmos este fenómeno 

mais de perto. 

 A generalidade dos estudos sobre a língua portuguesa contém bastante 

informação sobre a criação de hiatos e a sua permanência, documentada em fontes 

literárias e não literárias até, pelo menos ao século XV73, mas este assunto não é 

abordado nas gramáticas históricas e histórias da língua castelhanas que consultámos. 

Longe de significar pouco rigor ou descuido dos investigadores espanhóis, o tratamento 

deste fenómeno não se afigura pertinente, pois ele não terá sido profícuo no idioma em 

apreço. Assim o provam os detalhados capítulos em torno da ditongação, mormente em 

torno dos ditongos [jé] e [wé] que cedo foram adoptados para resolver as mudanças 

causadas durante a formação da língua vulgar74.  

 Menendez Pidal refere que quando ocorrem hiatos causados pela passagem do 

latim ao castelhano, a opção mais frequente é a crase: 

1] El más raro es el de la conservación de las dos sílabas: legére, credére leer, 
cree, audire, oír, ligare liar, crudel cruel 
2] Lo corriente es que las dos vocales se reduzcan a una sola sílaba: -a) si son 
vocales iguales se funden en una sola ya a partir de los siglos XII y XIV; la fecha 
depende del mayor o menor uso que desgasta las palabras (…) En el siglo XIII se 
decía todavía sedere seer, y se empezaba a decir ser; de *impedescere se decía 
empeecer, y se empezaba a decir empecer; de pedes se decía piees y también pies 
(…)-b) Más tardía es la reducción de vocales desiguales a una sola sílaba. Aún en 
el siglo XVI se pronunciaban Guadi-ana; Santi-ago PIDAL (1999, pp. 83-84).  
 
 

 Por estas afirmações, depreende-se que a ocorrência, em diversas palavras, de 

duas vogais geminadas num texto castelhano conservado num manuscrito do século 

XVI, levante algumas dúvidas. Porém, são bastantes os registos de vocábulos escritos 

com duas vogais idênticas que se encontram no Lançarote de Lago. A tabela abaixo 

apresenta diversas ocasiões75 em que isso acontece76: 

                                                 
73 Desde as Cantigas de Santa Maria de Afonso X até ao texto conservado no ms. 2594 de Viena, 
testemunho quatrocentista que contém a Demanda do Santo Graal, é possível documentar a existência 
destas formas.  
 
74 De acordo com García de Cortazar (2004, p. 261) documenta-se a formação de yod na passagem do 
latim para o castelhano.  
 
75  Não fizemos uma recolha exaustiva, esta tabela deve considerar-se apenas como uma amostra. Tendo 
em conta que os casos dominantes se situavam na duplicação das vogais <a> e <e>, apresentamos as 
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aa Ee 
aal (39r) 
aa77 (f.51v/52r; f.140r; 312r; 321v-rubrica) 
cadaalso(f.56v; f.272r) 
 
 
 

feeo (f.2r) 
fueestes(f.2v) 
fee (ao longo de toda a obra) 
eesto (f.18v;f.58r) 
bueestro (f.20r) 
eel (f.30r; f.83r; f.86v; f.102v;f.106r;f.112v; 
f.121v; f.133r)78 
aqueel (f.21r) 
leeonpardo (f.21r) 
galeeote (f.23r) 
supieeron (f.24r) 
eespada (f.25r; f.75v;f.130r) 
eeste (28r) 
deedes (f.28v) 
ee (31v) 
eecharon (31v) 
eella (f.37v; f.58r) 
deeshonrra (37v) 
eellos (f.39r; f.52v; f.106r) 
eescudo (f.42v; f.277r) 
guaresceer(f.43r) 
coraçonees(f.49v) 
quee (f.50r) 
ees (f.51r) 
reeinchar (f.58v) 
grandees (f.66v) 
deenortar (72v) 
librees (f.76v) 
ee[n]de (f.88v) 
eesta (f.106r) 
Meligees (f.108v) 
Puees (f.111r) 
dee (f.113v) 
eentrada (f.121r) 
lee (pronome, f.127r) 
saeetas (f.129r) 
comeera (f.187r) 
oveese (f.226v) 
 

 

                                                                                                                                               
restantes em nota: <ii> ocorre apenas uma vez, triinta (f.258v) e <oo> apenas três vezes: espantoo (f.2r); 
enemigoo (f.34r) e Loot (f.262r). 
 
76 De acordo com Menendéz Pidal (1968, p. 83) não consideramos a ocorrência de casos típicos do 
castelhano como leer, creer e veer.  
 
77 Preposição: “decir aa “(51v/52r); “oyo aa” (f.140r); “preguntaron el huesped e la huespeda aa” (f.312r); 
“contava aa” (f.321v). 
 
78 Pronome pessoal (f. 30r;112v;133r); artigo definido (f.83r;86v;102v;106r;121v). 
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 Como facilmente se verifica, as ocorrências que listámos estão longe de ser 

homogéneas, não estando adstritas a nenhuma categoria gramatical uma vez que se 

documentam em verbos, preposições, artigos, nomes comuns, pronomes e nomes 

próprios. Todavia, como também se constata, a presença de vocábulos com grafia <ee> 

é predominante. A este respeito, notemos que o vocábulo “fee” tem esta grafia ao longo 

de toda a obra. Segundo o dicionário de Corominas (1980) a palavra castelhana actual 

“fe” teve o seguinte percurso etimológico: “FE – del latin FIDES dio fee y después fe 

(como pie). Aquella forma se halla algunas veces en la Edad Media y aun en el s. XVI” 

COROMINAS (1980, p.187, v. II). 

 De acordo com o Corpus del Español em linha79 a palavra fee, com sentido de 

crença, documenta-se desde o século XII e estende-se até ao século XVII. Desta forma, 

não parece estranho que esta grafia seja abundante no nosso texto, mas, de acordo com 

os dados aportados, não poderemos considerá-la como um traço linguístico do galego-

português. 

 Voltando aos registos acima, observa-se que a segunda palavra que apresenta 

maiores ocorrências é “eel” (com oito ocorrências), seguida de “aa” (com quatro 

registos), “eespada” e “eelos” (ambos aparecem em três ocasiões). Os vocábulos 

“eescudo” e “cadaalso” surgem duas vezes e as restantes palavras comparecem apenas 

uma vez. Vejamos então os vocábulos que aparecem mais vezes no romance de acordo 

com a sua evolução histórica80: 

 

Él (pronome) de ILLE> ELLE> él. A apócope aconteceu já no século XIII (Menendéz 

Pidal, 1999, p.252). 

 

Él (artigo) de ILLE (ou também da forma acusativa)> ell (antes de vogal, mas que 

desaparece no castelhano antes do século XIV)> el (Menendéz Pidal, 1999, p.261). 

 

Espada (nome) de SPATHA> Espada Palavra geral e frequente em todas as épocas 

(Corominas, 1980, p.732, v.II). 

 

                                                 
79Davies, Mark. (2002-) Corpus del Español (100 millones de palabras, siglo XIII - siglo XX). Disponível 
em  http://www.corpusdelespanol.org. 
80 Baseámo-nos em Menendéz Pidal (1999) e Corominas (1980). No corpo do texto, indicamos as páginas 
que correspondem aos exemplos citados.  
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A (preposição) de AD. (Menendéz Pidal, 1999, p.336). Durante os séculos XIV e XV 

depende de verbos como llamar, citar, convocar (Alonso, 1986, p.4, v.I). 

 

Ellos de ILLOS (neut) . 

 

Escudo (nome) de SCUTUM.> Escudo /Escud Frequente em todas as épocas. 

(Corominas, 1980, p.714, v.II) 

 

Cadalso (nome) de *CATAFALICUM (lat.vulg). Terá como forma mais antiga 

cadahalso que entrara no castelhano por via catalã. No catalão teria penetrado através 

do occitânico cadafalc. Regista-se ainda o francês antigo chaafaut. A grafia com <h> 

regista-se pela primeira vez em 1300. (Corominas, 1980, p.731, v.I) 

 

 Como se constata, em nenhum caso se regista a ocorrência de duas vogais 

geminadas na evolução da palavra desde o étimo ao uso corrente. Assim, de acordo com 

as gramáticas e dicionários que consultámos, não é possível compreender os registos 

que se documentam no Lançarote de Lago. Porém, de acordo com o Corpus de Español 

em linha, as formas “eel” e “eellos”registam-se no século XIV81 e os vocábulos “quee”; 

“aqueel”; “puees” estão também documentados nessa época e “aal” surge num texto do 

século XII82. No que diz respeito às outras ocorrências, não encontrámos qualquer 

referência. 

 Se observarmos as ocorrências da vogal dupla <ee> no Lançarote de Lago com 

atenção verificamos que em nenhuma das ocasiões as vogais estão no mesmo contexto 

devido à queda de qualquer consoante etimológica como se verifica pela descrição 

sucinta da sua evolução que acima expusemos. Esta primeira análise possibilita já 

algumas conclusões, nomeadamente que estaremos perante uma opção gráfica, quanto 

muito possivelmente fonológica, mas que nenhum dos itens reflecte soluções diferentes 

no tratamento dos hiatos. Desta forma, talvez seja pertinente agrupar os vocábulos em 

                                                 
81 Eel surge na Crónica do Cid com função de artigo definido e na Teseída como pronome de 
complemento directo e com função de preposição (em vez de en el). Ellos documenta-se na Teseída.  
 
82 “quee” aparece uma vez  num texto do século XIV de Moisés ben Maimon, Moreh Nevukim; 
Mostrador y enseñador de los turbados e num outro do século XVI Crónica de la Nueva España de 
Francisco Cervantes de Salazar (1514-1575). “Aqueel” documenta-se uma única vez num texto intitulado 
Fernando Mejía, proveniente do Nobiliário Vero e datado do século XIV. Da forma “puees” regista-se 
uma ocorrência também na obra de Moisés bem Maimon que anteriormente mencionámos. Finalmente, 
“aal” aparece na Bíblia Latina datada do século XII.  
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três categorias diferentes de acordo com o contexto linguístico em que a vogal <e> se 

duplica83: 

 

A seguir à vogal do ditongo Fueestes; bueestro; supieeron; 
Num contexto em que se 
esperaria ditongo  

Oveese; comeera 

Em início de palavra ou na 
primeira sílaba 

Eesto; eel; eella; eelo; aqueel; 
leeonpardo; eespada; eeste; 
deedes; ee; eecharon; 
deesonra; eescudo; reeinchar; 
deenortar; ee[n]de; eesta 

No fim da palavra ou na 
última sílaba  

Aqueel; guaresceer; 
coraçonees;  

 

 No segundo caso verificamos que a solução por vogal geminada em vez de 

ditongo, como acontece no português, não é pertinente. O facto de se grafar aí mais um 

<e> poderá indicar que se pretende assinalar o elemento silábico mais forte, isto é, 

distinguir a vogal da semivogal. A ditongação de ŏ e ĕ latinos em [wǫ] e [jǫ] é um 

fenómeno já antigo e documentável antes do século XIII (Ariza, 2004, p.311) e já Pidal 

(1968, pp.112-113) defende que a acentuação destas formas seria ascendente e com 

poucas flutuações. Contudo, a representação gráfica do ditongo pode ser variável: 

 

Pese a que la diptongación se había producido algunos siglos antes, es muy 
frecuente encontrar formas sin diptongar. Evidentemente, en la mayoría de los 
casos se trata de latinizaciones, pero no hay que descartar que en algún caso la 
non diptongación se deba a inhabilidad del escriba para transcribir los diptongos 
(ARIZA, 2004, p. 313, sublinhado nosso).  

 
 
 No texto de que nos ocupamos, não sabemos se tamanha duplicação de vogais, 

sobretudo da vogal <e>, se deveu à inabilidade do tradutor da versão original em verter 

para o seu idioma palavras que encontraria na fonte ou se hesitaria na representação do 

ditongo84. No francês medieval encontram-se as grafias <ie> e <ue> para ditongos, mas 

dificilmente se encontram casos em que uma das vogais duplique85. O que é frequente 

                                                 
 
83 Tendo em conta que a dupla grafia de <e> é o fenómeno mais recorrente, optámos por este caso como 
amostra.  
84 A favor desta segunda hipótese é interessante notar que se encontram alguns casos em que o ditongo 
não é representado como em “turto”, f.35v (por tuerto), “recusto”f. 42v (por recuesto).  
 
85 Essa duplicação é mais frequente quando se trata de formas verbais conjugadas, como “pueent”, uma 
das ocorrências que registámos no ms. 751BNF. 
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em textos franceses, como em portugueses, é a existência de vogais geminadas para 

assinalar a acentuação da palavra, sendo que, pelo menos no caso da língua portuguesa, 

essa ocorrência resulta na maioria da vezes, como já vimos, da formação de hiatos.  

 Mais atrás sugerimos que esta duplicação vocálica poderia ser uma forma de 

representar a sonoridade da sílaba em apreço. Esta nossa ideia coloca diversos 

problemas, sobretudo porque em alguns dos casos a vogal que se duplica não se 

encontra na sílaba tónica, ainda que seja sempre núcleo de sílaba. A ser assim, esta 

opção seria um guia de leitura, ou até de pronúncia dos ditos vocábulos. Todavia, talvez 

a ocorrência de duplicação de vogais se deva apenas aos hábitos de escrita ou às 

particularidades do tradutor ou do copista. Conforme verificámos, algumas destas 

palavras documentam-se noutros textos, na sua maioria situados no século XIV, sendo 

até o caso específico da grafia “fee” bastante corrente86. 

 Assim, se a resposta que procuramos não parece estar na língua de partida da 

tradução, tentemos perceber se ela pode estar na mão redactora. Recordando de novo a 

tese de Cintra (2009) que nos norteia nestas dúvidas, muitas vezes o sabor do texto não 

está no lugar nem nas fontes, mas sim na pena de quem o redige. 

 De acordo com Contreras (2006, p. 69), na cópia do Lançarote de Lago 

intervieram quatro mãos87: a mão A dos fólios 1 até à linha 14 do fólio 27; a mão B, da 

linha 15 do fólio 27 até ao fólio 135; a mão C no fólio 108 e nos fólios 136 a 277 e a 

mão D do fólio 280 até ao 355. De acordo com a tabela de ocorrências de vogais duplas 

verificamos que apenas cinco dos 47 exemplos que recolhemos surgem depois do fólio 

135, o que nos leva a supor que tais opções se poderiam dever ao copista que tinha o 

texto a seu cargo. A ser assim, podemos formular duas hipóteses: a duplicação gráfica 

de vogais já estaria na tradução que se copiava, tendo os copistas A e B sido mais fiéis 

ao texto que reproduziam, ou então tal opção deve-se aos hábitos de escrita dos próprios 

copistas. Tendo em conta que se documenta o mesmo tipo de escrita em textos dos 

séculos XIV e XV, a segunda hipótese que colocámos parece ser menos segura. Desta 

forma, no nosso entender, a profusão de vogais duplas poderia dever-se ao tradutor que, 

quer por hesitações face aos ditongos, quer  porque já haveria bastantes formas gráficas 

daquele tipo no texto original, as manteve.   

                                                 
86 Considere-se a grafia de diversos derivados de “feo”: feeza; feedumbre; feeura; feedad; que se 
encontram em textos castelhanos do século XIII (veja-se DWORKIN, 2004, p. 647). 
 
87 Iria Belenger (2008) considera que intervieram no manuscrito cinco mãos e não quatro.  
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 Na realidade, o que estes exemplos permitem aferir é que a sua existência não é 

prova de que o idioma que se traduzia fosse o português. Conforme constatámos, muitas 

destas grafias não correspondem a hiatos, nem se distribuem de forma consistente nos 

diversos vocábulos alternando com outros que apenas se grafaram com uma vogal ou 

em que apenas se verifica a ocorrência do ditongo, sem qualquer outra vogal que o 

sublinhe ou suporte. Além disso, como sabemos, não é exclusivo do português o uso de 

vogais geminadas, facto que também se encontra no francês. Não será pela influência 

lexical ou pelas opções gráficas que documentamos no texto que poderemos determinar 

se terá havido ou não uma língua intermédia entre o francês e o castelhano. Tendo em 

conta que estas grafias já aparecem em textos castelhanos anteriores, de natureza 

diversa, desde a tradução de uma bíblia latina até a uma obra de um árabe88, seria talvez 

pouco prudente tirarmos conclusões sobre a língua que estaria na base da tradução 

original89.  

 Como disse Lindley Cintra, para nos decidirmos por uma hipótese “é preciso ter 

motivos suficientes para afastar todas as outras”. CINTRA (2009, p. L).  

 

4.3– Do francês ao castelhano. 

 

 Como é evidente, as páginas anteriores nada nos dizem sobre a fonte, no que 

concerne à língua, do Lançarote. Por isso, tal como Cintra (2009, p. L) sugere, é 

necessário considerar hipóteses menos arriscadas que se prendam mais com a escrita do 

que com o escriba. O caminho a seguir é, ainda segundo o ilustre linguista (Cintra, 

2009, p. L), procurar erros, palavras ou frases incongruentes ou sem sentido suficiente 

que se deverão a má compreensão da língua do texto que se traduz: 

Só podemos afirmar com segurança que um texto em castelhano seja tradução de 
uma obra originalmente escrita em língua portuguesa se nele encontrarmos, em 
trechos que não derivam de qualquer fonte portuguesa anterior, erros causados 

                                                 
88 É interessante notar que a ditongação na língua do Al-Andaluz é um fenómeno que levanta ainda hoje 
alguns problemas aos linguistas. Assim, não é de todo consensual que esse idioma tenha ditongado as 
vogais latinas breves <e> e <o>. Todavia, ainda que tal tenha acontecido, muitas vezes se documentam 
formas escritas não ditongadas que poderiam dever-se ao facto do copista/tradutor árabe ter dificuldades 
em representar graficamente sons estranhos à sua língua. Assim, as formas sem ditongação poder-se-iam 
dever à influência árabe como ainda se verifica em algumas dialectos árabes. Para mais informação, veja-
se, Ariza (2004, p. 210-211).  
 
89 A ausência de representação dos ditongos pode também estar relacionada com soluções de tipo 
aragonesa e occitânica já documentadas na produção de Afonso X, nomeadamente no Libro de las Cruzes 
(Fernandez Ordoñez, 2004, p. 404).  



 52

pela má compreensão, por parte de um tradutor, de um texto em língua portuguesa 
(CINTRA, 2009, p. L). 

 

 Não serão tanto os lapsos do copista que salta uma linha ou repete uma expressão, mas 

sim aquelas situações em que é possível vislumbrar uma deficiente interpretação de um 

vocábulo ou frase. Além disso, também podem ser importantes os casos em que haja um 

decalque sintáctico duma frase ou expressão que reflectirá uma grande proximidade a 

um idioma.  

 O Lançarote de Lago está escrito de forma escorreita, sem desvios de monta ou 

erros grosseiros que resultem em palavras incompreensíveis ou duvidosas. Encontramos 

as típicas repetições de vocábulos ou a sua omissão, a hesitação em grafar consoantes 

como duplas ou simples, mas quase nada que nos pareça suficiente para aferir a filiação 

do texto a uma língua que mais ou menos remotamente lhe esteja na origem. 

 No nosso entender, tal rigor dever-se-ia já ao tradutor da versão original que os 

copistas, zelosamente, terão mantido. De acordo com Ramón Santiago (Santiago, 2004, 

pp. 533-535), os séculos XIV e XV em Castela foram um período de ampla produção 

cultural. Além de se começar a produzir novos géneros literários, como as novelas de 

cavalaria, a lírica começa a ser escrita em castelhano, abandonando-se o tradicional 

galego-português como língua culta. Além desta intensa actividade de produção 

literária, que em muito teria contribuído para o enriquecimento e estabilidade do idioma, 

destaca-se também um aumento da actividade de tradução, sobretudo de obras em latim. 

Os tradutores decalcavam modelos de construções sintácticas e itens lexicais que 

encontravam nas suas fontes, modelando a língua autóctone de acordo com o estilo e 

características das línguas que traduziam. Desta forma, vamos começar por considerar 

algumas leituras distintas que encontramos na versão castelhana que nos pareçam 

resultar da má compreensão de palavras que foram traduzidas por outras similares, 

sendo que em alguns casos o sentido se perde, mas noutros se altera90.  

 

4.3.1– Os erros do Lançarote.  

  

 Contreras (2005), num artigo sobre a tradução da toponímia arturiana no ms. 

9611 BNE em que observou com detalhe a tradução de cento e vinte e nove locais 

                                                 
90 Não vamos contemplar a adulteração ou as várias soluções gráficas de nomes de topónimos ou 
personagens, pois, como é sabido, essa flutuação é abundante nos diversos textos, sejam eles de origem 
francesa, castelhana, portuguesa ou outra.  
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mencionados no Lancelot en Prose, particularmente na versão contida no ms. 751BNF, 

conclui:  

 

en primer lugar, que entre el texto castellano y el original francés existe un alto 
grado de fidelidad, dado que de los ciento veintisiete topónimos91 cien (78’74%) se 
han traducido fielmente, mientras que veintisiete (21’25%) se distancian. En 
segundo lugar, que de esos cien, noventa y nueve (99%) son fieles total o 
parcialmente al significante; y noventa y siete (97%) lo son al significante y al 
significado (CONTRERAS, 2005, pp. 34-35). 

 
 

 Ao longo do seu estudo (Contreras, 2002) este investigador apresenta diversos 

casos em que a solução da tradução se aproxima fielmente do original, ainda que isso 

signifique perda de sentido92, e outros em que a integridade do significado e do 

significante se mantêm. Tendo em conta que o estudioso espanhol se centrou em 

campos semânticos como o da geografia ou o do armamento do cavaleiro, vamos 

analisar outras palavras, não adstritas a nenhum tema particular da literatura 

cavaleiresca, mas pertencentes ao léxico comum. Conforme já dissemos, esta nossa 

abordagem da língua do Lançarote não pretende ser um estudo exaustivo, uma vez que 

não é esse o objecto central deste trabalho, mas apenas fornecer mais contributos que 

ajudem a clarificar o percurso do texto, nomeadamente a proveniência da tradução.  

 

4.3.1.1– A donzela do mosteiro: uma filiação equívoca. 

   

 Uma das ocorrências que nos parecem fruto da má leitura ou, pelo menos, má 

interpretação, do tradutor situa-se no episódio em que Lançarote abre o túmulo de Galat, 

filho de José de Arimateia. O filho de Ban de Benoic tinha acabado de salvar uma 

donzela que um cavaleiro tomara à força e antes de chegar ao cemitério onde vai 

superar a prova do túmulo, fica hospedado numa “casa de religião” onde é muito bem 

tratado devido, sobretudo, à donzela que o acompanha. A razão dessa deferência é de 

natureza distinta na versão castelhana: 

 

 

                                                 
 
91 Dois dos cento e vinte e nove topónimos encontram correspondência na Suite du Merlin, considerando-
se neste passo apenas aqueles que se relacionam com o Lancelot en Prose (Cf. Contreras, 2005, p. 34). 
 
92 É o que nos parece da tradução de “Flege” (ms. 751BNF, f. 234rI) por “Flega” ao invés de se ter 
adoptado a solução castelhana “flecha” ou “saeta”. (Cf. Contreras, 2005, p. 33). 
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Lançarote del Lago 
(f.118r, sublinhado 
nosso) 

Lancelot ms. 
751BNF (f.201rII, 
sublinhado nosso) 

LM (tII,§XXXVII 
p.31, sublinhado 
nosso) 

LM (VC, ms. 110 
BNF, t.III,§XXXVIII 
p.290, sublinhado 
nosso) 

Ca ella hera de gran 
linaje e nieta de 
aquel que el 
monesterio fundara. 

niece a un des rendus 
qui chevaliers avoit 
esté. 

Je i ai un oncle rendu 
que jadis fu 
chevaliers molt 
prouz. 

nieche a I des rendus 
qui chevaliers avoit 
este. 

 

 Como se constata, duas das três versões francesas contêm a solução “nièce”, isto 

é sobrinha, e mesmo a da edição de Micha, que não tem esse vocábulo, afirma que o 

parentesco entre a donzela e o monge era de natureza horizontal, tio–sobrinho, e não 

vertical, avô–neta, como só a versão castelhana preserva. De acordo com a definição 

que consultámos93 a palavra “nièce” em francês manteve até ao século XIV um 

significado ambivalente, podendo referir-se à filha do irmão ou ainda à filha do filho, 

mas pela leitura do texto editado por Micha sabemos que era a primeira das situações 

que se referia. No que diz respeito ao castelhano e ao português, a palavra sobriño-

a/sobrinho-a é empregue desde muito cedo para designar o filho/a do tio/a94 e 

encontramo-la no nosso texto, dois fólios à frente do que agora consideramos, para 

designar Móis: “yo soy sobrino de Josep Aberamatia” (LL, f.120r) e no fólio 346r a 

respeito de Mordred de quem se diz ser “sobrino de rey Artur95”. A palavra “nieta” não 

volta a ocorrer no romance. Perante estes dados, é possível colocar três hipóteses face à 

opção conservada no texto castelhano: a primeira possibilidade é a de que o tradutor 

emprega a palavra “neta” com a acepção antiga de “sobrinha”, mantendo assim o 

sentido que ocorre nas versões francesas. A segunda hipótese é a de que o tradutor não 

compreende o vocábulo “nièce” e tradu-lo por aquele que no seu idioma estava 

graficamente mais próximo, modificando, inconscientemente, a filiação da personagem. 

A última possibilidade é o tradutor ter compreendido “nièce” como “nieta”e, nesse caso, 

não errou, uma vez que só na edição Micha há dados que clarificam que se tratava da 

sobrinha do fundador do mosteiro.  

                                                 
93 Consultámos o dicionário de francês em linha disponível em http://www.cnrtl.fr/etymologie/nièce. 
Como sabemos, esta confluência de significados vem já do latim em que nepotis significava tanto neto, 
como sobrinho.  
 
94 Menedéz Pidal (1968, p. 438) regista a grafia “sobrinu” num documento de 1157. E no Corpus del 
Español o registo mais antigo data do século XII. Além disso, “nieto” é também documentado a partir do 
século XII como sendo o filho do filho.  
95 Sobre esta passagem, veja-se o que dizemos na parte III deste trabalho.  
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 Na primeira das possibilidades apresentadas, o tradutor seria alguém culto, 

conhecedor do francês, do latim e do castelhano antigos, que teria empregue uma 

palavra com um sentido já em desuso procurando aproximar o seu texto do original e 

até conferir-lhe algum sabor arcaizante. No segundo e terceiro casos, tratar-se-ia 

simplesmente de um erro, motivado ou pelo desconhecimento do lexema, ou apenas por 

desatenção na escrita. Se bem que nenhuma das hipóteses possa ser descartada, a 

segunda parece-nos mais económica, sobretudo se tivermos em conta o local do texto 

em que esta lição se situa. Ainda que a personagem a que nos referimos seja claramente 

secundária na trama narrativa, o episódio é fulcral no percurso de Lançarote. O 

cavaleiro está prestes a abrir o túmulo do filho de José de Arimateia, aventura que 

cumpre, e a contactar com Móis, também parente do pai de Josefes, que lhe narra a 

razão do seu nome de baptismo ser Galaz e lhe fala das aventuras do Graal. Ora, nesta 

passagem, como adiante veremos96, o texto tem algumas leituras bastante equívocas, 

nomeadamente na identificação de Galat, filho de José, e na localização da batalha em 

que interveio quando conquistou Gales. Desta forma, não parece descabido supor que, 

por motivos que podem ir da simples desatenção e cansaço, até ao desconhecimento da 

língua e da matéria, neste trecho o tradutor não revelou o cuidado que denota na maioria 

das ocasiões. 

 Há ainda uma terceira possibilidade a considerar que decorre do que acabámos 

de referir a respeito da leitura em torno do filho de José de Arimateia. O emprego da 

palavra “nieta” por “sobrina” dever-se-ia ao copista do século XVI. Contudo, esta ideia 

parece-nos a menos plausível uma vez que teríamos de postular que um copista do 

século XVI não transcreveria “sobrino”, palavra usual e conhecida, mas sim outra que já 

não teria o sentido ambivalente de outrora97. Para encararmos esta solução, teríamos de 

entender o uso deste vocábulo como um cultismo, isto é, o copista do século XVI 

substituíra uma palavra corrente em castelhano por outra mais próxima do latim. 

Todavia, esta última consideração transforma o processo de tradução e de escrita do 

nosso texto numa miscelânea linguística que ele no seu todo não aparenta. Assim, 

decidimo-nos pelo caminho menos sinuoso, mas também, provavelmente, o menos 
                                                 
96 Veja-se o que dizemos na Parte II deste trabalho. 
 
97 Além disso, de acordo com a análise que faz da intervenção das mãos B e C, sobretudo no que diz 
respeito ao tratamento de expressões relacionadas com a cronologia, o armamento e a geografia, 
Contreras (2006, p.79) conclui que estes copistas tendem a alterar o texto corrigindo imprecisões 
semânticas ou substituindo palavras e expressões por outras mais próximas da época em que transcrevem 
o relato, o século XVI.  
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equívoco que é o de considerar a existência da palavra “nieta” neste contexto como uma 

má leitura de “nièce”, erro ou descuido, da responsabilidade do tradutor. Contudo, não é 

seguro afirmar que este lapso teria ocorrido na tradução directa de um texto francês, 

uma vez que é possível que houvesse uma tradução intermédia, entre o francês e o 

castelhano, que já conteria esta leitura.  

 

4.3.1.2– O erro “evidente”: um passo para desfazer a encruzilhada? 

    

  No nosso entender, o exemplo que a seguir consideramos ilustra o 

conservadorismo da tradução castelhana do Lançarote. Estamos no conhecido episódio 

da “carreta”. Galvão e Lançarote cavalgam juntos e encontram uma donzela que lhes 

explica os costumes da Ponte da Espada e da Ponte sob a Água. Depois de falar com os 

cavaleiros e lhes pedir um “dom em branco”, a donzela segue por um atalho para cortar 

caminho e encontrar-se mais adiante com Lançarote. Os dois companheiros chegam 

então a um cruzamento onde cada um deve escolher a passagem que mais lhe convier: 

 

 

 

LL, (f. 113r) 
 

Lancelot (ms. 
751BNF, f. 199r) 

LM, (t.II,§XXXVII 
p.19) 

LM (VC, 
ms.110BNF, t.III 
§XXXVII, , p.279) 

E antes que la 
doncella hubiese 
mucho andado, los 
dos cavalleros 
entraron en 
quarreforen. 

Ains qu’il soit gaires 
loing asez, et entre 
les deus conpangnons 
remangnent.  

Et cele s’en part; et li 
dui compaignon 
parolent ensemble 
molt longuement. 

Li dui chevalier 
remesent al 
quarrefor.  

 

 Como se pode constatar, o Lançarote parece conter neste ponto uma lição 

desprovida de sentido. O item “quarreforen” não se documenta em nenhum outro texto 

castelhano e o facto de se encontrar, inclusivamente na grafia, muito próximo da palavra 

conservada no ms. 110 BNF leva a crer que se encontraria também no original francês 

que chegou à Península98 que o tradutor, por desconhecimento ou lapso, manteve 

fielmente ao invés de verter o lexema francês para o correspondente castelhano “ cruce” 

                                                 
98 Sobre as relações entre a versão conservada no ms. 110BNF e o Lançarote veja-se o que dizemos infra 
Parte II. 
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ou “encrucijada”. O copista do século XVI, certamente mais alheio a esses pormenores 

linguísticos, desconhecendo a palavra optou por mantê-la99.  

 Todavia, cremos que este item deve ser observado com mais rigor, considerando 

o contexto frásico em que ocorre. Note-se que na versão francesa do ms. 110BNF diz-se 

que os cavaleiros chegaram “al qarrefor”, ao cruzamento, a presença do item “al” não 

deixa dúvidas que se trata de um nome comum. Porém, no texto castelhano diz-se 

“entraron en Carreforen”, sem artigo, só com a preposição, o que indica que 

“Carreforen” é visto como um nome próprio, um lugar onde os cavaleiros permanecem, 

“(…)cuando ellos ovieron y un poco estado”. Só depois é que se alude a dois caminhos. 

Desta forma, estamos perante uma “má leitura”, mas com bom sentido uma vez que, 

sendo lido como topónimo, “carreforen” não perturba nem a coerência frásica, nem a do 

texto. Desta forma, também nós nos encontramos entre dois caminhos: trata-se de um 

erro de tradução decorrente do original francês que se traduzia ou a manutenção de 

“carreforen”pode provir já de uma tradução anterior à castelhana, que assim se limitaria 

a, muito conservadoramente, manter o que estaria num texto que já não era francês? 

  Como mais atrás dissemos, a cópia que chegou até aos nossos dias não é 

profícua em lapsos que denunciem um substrato linguístico. Pelos dados que até aqui 

apresentamos o que nos parece possível concluir é que a versão castelhana é 

conservadora, sendo fiel ao texto que teria na base, cuja língua desconhecemos, 

mantendo muitos galicismos. É este o único caminho que poderemos trilhar nesta 

encruzilhada de possibilidades.  

 Mais uma vez seguindo a metodologia exposta por Cintra (2009) vamos agora 

observar a presença de algumas expressões lexicais e sintácticas que pela fidelidade que 

demonstram face às versões francesas, poderão confirmar a pouca inovação linguística 

que o nosso texto revela. 

 

4.3.2– O Lançarote um texto conservador: expressões sintácticas e lexicais. 

  

 Para além do erro, a fidelidade com que se verte uma expressão de um idioma 

estrangeiro pode revelar-se um instrumento importante para aferir a língua de partida de 

                                                 
 
99 Vários factores abonam a favor da hipótese do erro por má compreensão. Para além do facto de a 
palavra se encontrar num testemunho francês, note-se que neste passo do texto a organização narrativa 
revela muito pouca intervenção ao nível das rubricas, sendo um dos passos do romance em que elas 
menos ocorrem. Além disso, o emprego da palavra “nieta” também se documenta nesta parte do romance, 
poucos fólios antes desta passagem.  
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uma tradução. No cotejo que fizemos desta versão em confronto com outras francesas 

com que se relaciona, identificámos uma expressão que parece “decalcada” do francês. 

 Referimo-nos a “a mio çient” que documentamos no Lançarote e na versão 

constante do ms. 865Gr no episódio em que o Duque de Clarence conversa com a sua 

prima antes de partir em demanda de Gauvain que o gigante Carados tem refém. A 

dama aconselha o duque a desistir dessa aventura pois teme que o mau, mas forte, 

cavaleiro Carados lhe provoque a morte. Eis as leituras das várias versões consultadas: 

 

Lançarote de Lago (f. 
57v) 

Lancelot 
(ms.751BNF, 
f.175vI) 

LM, (tI, §XI, p.183) LM (VC, ms.865Gr, 
tIII,§XI,  p.124) 

Aunque vos querades 
n on vos dexare ir 
alla, ca poço vos 
amaria si a mio çient 
vos dexase ir a 
muerte. 

Petit vous ameroie je 
se vous laissoie aller 
a mort. 

Ne vos n’irois  ja 
avant se par mon los. 

Petit vous ameroie, se 
je vous laissoie aller 
a mon  ensient ensi a 
votre mort. 

 

 

 Pelos dados apresentados, é legítimo supor que a versão original francesa que 

esteve na base da tradução conteria uma enunciação muito próxima à que se conserva 

no testemunho de Grenoble e que o tradutor reproduziu com fidelidade. Nas consultas 

que efectuámos “çiente” aparece em vários textos castelhanos, desde o século XIV até 

ao século XVI100, mas apenas em dois casos, no Rimado del Palácio, se regista esta 

palavra com o mesmo sentido que encontramos no Lançarote de Lago101.  

 A expressão “ a meu ciente” é comum em textos arturianos portugueses como já 

notou Lapa (1982) quando comparou a Demanda do Santo Graal e a Demanda del 

Santo Grial com o propósito de determinar qual dos dois textos seria mais antigo102. O 

medievalista afirma que o texto português foi usado pelo tradutor da Demanda 
                                                 
100 No Corpus del Español e no CORDE a referência mais antiga é do século XIII, mas nem sempre com 
a acepção que encontramos no Lançarote. Acrescente-se que a grafia desta palavra é variável, registando-
se quase sempre com <e> final, ao contrário do que acontece no nosso texto.  
 
101 Referimo-nos aos seguintes versos de Ayala: “que las cosas de Eglesia nunca a su çiente/ las quebrante 
nin fuerçe, nin solamente tiente” (p. 252) e “mas aun a su (a) çiente, /quieren mal a los que bien obran de 
buena mente” (p.385) In REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus 
diacrónico del español. <http://www.rae.es>, 21-06-2010.  
 
102 Fanny Bogdanow (1974) matiza a ideia de Lapa, afirmando que nem todos os erros que se 
documentam na Demanda castelhana são prova da sua dependência de um original português, chamando 
a atenção para que muitas das alterações e omissões se possam dever ao copista castelhano e/ou ao 
impressor.  
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castelhana, sendo que muitos galicismos e arcaísmos foram evitados ou mal 

interpretados. Um dos exemplos que Lapa (1982) fornece é a expressão “a meu ciente”: 

“ca por ella ey eu perdido a meu cyente DB [demanda castelhana editada por Bohigas] 

evitou, capítulo 101, a tradução do galicismo a meu cyente”  (LAPA, 1982, p. 337). De 

facto, as lições dos dois testemunhos são distintas: 

 

DP, cap. 123, p. 100: “Ai Deus! Maldita seja a hora em que aquela besta 

nasceu, ca per ela hei eu perdido a meu ciente, o melhor cavaleiro (…)”.  

 

DE , cap. CI, p. 201: “Ay Dios! Maldita sea la tierra do aquella bestia 

nascio! Ca por ella es ya perdido el mejor cavallero (…)” 103. 

  

O tradutor da versão francesa do Lançarote, ao contrário do da Demanda, não elidiu 

galicismos, mas manteve-os. A proveniência desses lexemas pode ser equacionada, pelo 

menos, de duas maneiras diferentes: a fonte da tradução do Lançarote de Lago era uma 

versão portuguesa do Lancelot ou o tradutor castelhano usou uma versão francesa do 

Lancelot. Como já dissemos, é um facto que a primeira destas possibilidades carece de 

dados efectivos que a sustentem. Na realidade, infelizmente, não podemos comparar o 

Lançarote de Lago com outro texto português uma vez que apenas temos a notícia da 

sua existência. Assim, sendo a comparação impossível, é difícil adiantar hipóteses 

quanto aos estratos linguísticos que se podem documentar. A segunda hipótese ainda 

que possa parecer menos problemática, dado que subsistem vários manuscritos do 

Lancelot francês, coloca algumas questões, nomeadamente determinar com qual versão 

francesa o texto castelhano se aparenta. Como veremos na segunda parte desta 

dissertação, essa também não é uma tarefa simples. Assim, resta-nos constatar que a 

expressão “a mio çient” se regista, exactamente no mesmo passo, num testemunho 

francês. O que mais uma vez se verifica é que no Lançarote se mantêm muitos 

galicismos, sendo, ao contrário da Demanda del Sancto Grial, um texto conservador .   

 

4.3.2.1– Garçon.  

 

                                                 
103 Como sabemos, Lapa usou a edição de Reinhardstoettner de 1887 que apenas continha parte da 
Demanda portuguesa. Assim, seria necessário, a nosso ver, um cotejo mais apurado entre os dois textos 
para se verificar se, de facto, esta e outras expressões não se documentam na Demanda del Sancto Grial. 
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 Um outro item que parece ter sido decalcado de uma fonte francesa que a 

tradução manteve é “garçon”. Esta palavra ocorre duas vezes no Lançarote de Lago. A 

primeira delas situa-se num episódio da “Charrette”, quando Keu, conversando com 

Lançarote, lhe conta das investidas de Meleagant sobre a rainha. O mordomo refere que 

numa das vezes em que o filho de Bandemagus manifestou a vontade de ter Genevra 

como mulher, comentou que estranha coisa seria se ela deixasse um dos melhores 

homens do mundo para casar com um “garçon”: 

 

Lançarote del Lago 
(f.136v) 

Lancelot (ms. 
751BNF, f.208rI) 

LM (t.II, §XXXIX, p. 
69) 

e dixe que aquella 
seria muy estraña 
marauilla de dexar el 
mejor omne del 
mundo e auer de 
casar con vn garçon. 

Si dis que estrange 
aventure averoit ci de 
laissier le plus 
preudome del 
monde104que ele a por 
estre fame a un 
garson. 

Si dis qu’estrange 
change avoit ci del 
plus preudom del 
monde a un garçon. 

 

 A segunda vez que esta palavra é usada, encontra-se na passagem em que Estor 

sabe dos maus costumes que vigoravam num castelo: 

 

 

Lançarote del Lago (f.284v) Lancelot (ms. 751BNF, 
f.257r) 

LM, (t.II, §LXVII p.393) 

ca no ay mes de todo el año 
que el no tome vna de 
nuestras fijas que sea virgen y 
yaze conella y despues dala a 
vn garçon que la tenga por 
mançeba.  

Il n’est mois de l’an que il ne 
prangne une de nos filles 
porqu’ele soit pucele ci gist a 
li a force et puis la done a ses 
garsons a tenir en 
songnantage. 

Kar il n’est nus des mois de 
l’an qu’il ne preingne une de 
nos files, por qu’ele soit 
pucele, et gist a force a li et 
puis la livre as garçons a 
tenir en soignantage. 

 

 Este vocábulo é um dos muitos galicismos que entraram no castelhano ainda no 

século XIII e seria relativamente frequente, dando até origem a outros:  

 

otros [galicismos] fueron relativamente frecuentes, tal es el caso de la familia de 
garçon, “joven”; “joven disoluto”, “hombre entremetido o indiscreto” y sus 
derivados garçonear “entremeter-se”, obrar sin discreción”, garçonía 
“entremetimiento, indiscreción” que aparecen tanto en Berceo como en 
romanceamientos bíblicos (NADAL, G, 2004, p. 482)105. 

                                                 
104 del monde <del monde> expressão repetida. 
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 O Corpus del Español regista trinta e cinco ocorrências desta palavra, dez nos 

séculos XIII e XIV e quinze no século XV. O CORDE regista o mesmo tipo de 

frequência nas mesmas datas, mas nota mais dois resultados no século XVI e menos 

ocorrência nos séculos precedentes (7 registos no século XIV). Dworkin (2004, p. 646) 

considera-o arcaísmo a par com “collaço”106. 

 Contrariamente ao que se verifica para a expressão “ a mio çient”, a palavra 

“garçon”, ou um seu derivado, não se regista em nenhuma obra da literatura arturiana 

em português. No Corpus do Português, o primeiro registo é do século XVI no 

Cancioneiro de Resende107. Porém, este Corpus apenas dá conta de palavras do 

português a partir do século XIV, não sendo por isso, seguro, saber se esta palavra se 

documentou antes na Língua Portuguesa.   

  

 

 

4.3.2.2– Laidas108. 

   

 O último exemplo de correspondência entre o Lançarote e as versões francesas é 

o uso da palavra “laidas”. Este item aparece uma vez no romance, com o sentido de 

“feio”, “horrível” no momento em que Galván se senta no Leito Aventuroso, no Castelo 

do Graal:  

 

Lançarote de Lago (f. 280v) Lancelot (ms. 751BNF, 
f.255rI) 

LM (t.II, §LXVI, p.379) 

asi como se asento oyo vnas 
vozes las mas espantables y 

Et si tost conme  il i fu assis, 
si oit I cri le plus lait  et le 

Si se vet aseoir el lit, mais si 
tost com il fu Assis, si ot un 

                                                                                                                                               
105 Tendo em conta o contexto em que esta palavra é usada no Lançarote, o seu significado será o de 
“jovem dissoluto” atendendo a que as donzelas desonradas seriam entregues a um homem de baixa 
condição 
 
106 Este lexema regista-se também no Amadis de Gaula. De acordo com Gili Gaya (citado por  Cacho 
Blecua, 2004) “el máximo arcaísmo del texto actual alcanza hasta mediados del siglo XIV” (CACHO 
BLECUA, 2004, p. 72). 
  
107 Davies, Mark and Michael Ferreira. (2006-) Corpus do Português (45 milhões de palavras, sécs. XIV-
XX). Disponível em http://www.corpusdoportugues.org. 
 
108 Não considerámos o antropónimo Laido Ardido por se tratar de um nome de um cavaleiro. Esta 
referência encontra-se no fólio 199v.  
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las mas laidas que nunca 
jamas ouiese oydo. 

plus hideus qu’il onques oist. cri, le plus let et le plus 
hideus109 qu’il onques mes 
oïst. 

 

 

 Esta palavra terá entrado no castelhano pelo occitânico “lait” que por sua vez a 

incorpora através do francês antigo “laid”. Documenta-se pela primeira vez em Berceo, 

mas emprega-se até aos inícios do século XV (COROMINAS, vol. III, p.559). O 

Corpus del Español regista apenas quatro ocorrências deste vocábulo no século XIV, o 

CORDE nota o seu uso nos séculos XIV (uma vez), XIII (duas vezes) e XV (duas 

vezes)110. 

 Na Demanda portuguesa, regista-se o vocábulo “laida”, um dos exemplos que 

Lapa (1982) usa para comprovar a antiguidade da versão lusa face à castelhana: 

a donzella laida, que vos disse que doestara Erec. O escriba espanhol, julgando 
tratar-se de leda, verteu para alegre. È das provas mais contundentes da 
anterioridade do nosso texto. (…) Como quer que seja, temos aqui um fenómeno 
típico de incompreensão, que, a par de tantos outros, prova inegavelmente que o 
texto português de modo nenhum poderia ter sido traduzido do castelhano, o que 
equivale a dizer que lhe serviu de original (LAPA, 1982, p. 327). 

 

 Ora, como se constata, mais uma vez, o Lançarote de Lago não interpreta mal os 

galicismos, nem os omite. Além disso, como verificámos, “laido” regista-se no idioma 

castelhano já desde o século XIII se bem que o seu uso seja limitado em épocas 

posteriores. Todavia, tendo em conta que a palavra se documenta em português e em 

castelhano, estamos perante situação idêntica à da expressão “a mio çient”. Contudo, tal 

como acontece com o vocábulo “garçon”, encontramos em duas versões francesas a 

palavra “lait/let” no mesmo passo do texto.  

 Resta ainda considerarmos um último caso que encerra algumas 

particularidades. Assim, enquanto que nos exemplos apresentados o mesmo item tem 

correspondência total nas versões francesas consultadas, o caso que a seguir registamos, 

                                                 
 
109 Micha nota que os manuscritos dos grupos BC, isto é os ms. 344BNF e 339BNF, omitem a expressão 
“le plus hideus”. MICHA (1978, t. II, nota 17c, p. 379). 
 
110 De acordo com Dworkin (2004, p. 645) o uso desta palavra ocorreu sobretudo no século XIII. A sua 
manutenção em séculos posteriores não significa que ela fosse corrente nas línguas faladas, mas sim que 
se teria preservado em contextos de escrita onde seria descodificada pelo público. No nosso entender, esta 
última informação é particularmente relevante para todos os empréstimos linguísticos que se encontram 
no Lançarote del Lago. 
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apesar de na maioria das vezes também se encontrar nos textos franceses, numa ocasião 

é específico do Lançarote.  

 

4.3.2.2- Non me incal 

  

 A expressão “non me incal” ocorre quatro vezes no Lançarote del Lago, sendo 

que em três delas reproduz uma solução que encontramos na versão francesa. O 

primeiro registo encontra-se num episódio que já referimos a propósito do lexema 

“nieta”. Lançarote tentava impedir um cavaleiro de levar uma donzela à força, mas este 

recusa-se a obedecer-lhe pois a vontade do cavaleiro da rainha era-lhe indiferente 111. 

 

Lançarote (f. 117v) Lancelot (ms. 751BNF, 
201rI) 

LM (VC, ms. 110BNF, tIII, 
§XXXVII,  p.289) 

No me ical, dixo, mas todavia 
lo llevaré. 

Et cil dit que lui ne chaut . Et cil dist qu’il ne l’en chaut, 
car toutes voies l’enmerai jou. 

 

 O segundo exemplo encontra-se na passagem que versa a chegada de Magondres 

à corte, depois de ter sido vencido por Lançarote. A rainha pergunta-lhe que armas 

trazia aquele que o vencera e após a sua resposta Genevra conclui que se tratava de 

Lançarote. Magondres fica contente por ter sido derrubado por tão nobre cavaleiro e 

considera a sua derrota uma honra: 

 

 

Lançarote de Lago 
(f.168v) 

Lancelot (ms. 
751BNF, f.216vII) 

Lancelot (LM, t.II, 
§XLIV,  p.132) 

Asi, dixo el, ante he 
agora grande honra e 
si Dios me llevara e 
non me incal. 

Voire, fait cil, or ne 
me chaut il mie mult. 

Voire, fet il, par 
mon chief, or ne 
me chaut il mie 
molt.  

 

 

 A terceira ocorrência surge pouco antes do episódio conhecido como “carole 

magique”. Lançarote, acompanhado por um escudeiro, encontra numa floresta uma 

donzela que admira o seu porte. A jovem lamenta que cavaleiro tão formoso esteja em 

                                                 
111 O relato deste episódio na versão por Micha afasta-se destes, na disposição narrativa e na descrição, 
pelo que não seria pertinente compará-los com o Lançarote (Veja-se LM, tII, §XXXVII, p.31).  
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tão perigoso lugar. Lançarote diz-lhe que não receie, pois nada de mal lhe há-de 

acontecer: 

 

Lançarote de Lago (f.316r) Lancelot (ms.751BNF, f. 
287vI) 

LM (t. IV, §LXXIX, p.233) 

Donzella, dizo don Lançarote, 
d’esto non vos incal que de 
cuanto vos cuidades no 
abremos y ni punto. 

Or ne vos esmaiez, fait cil, 
que tous li que vous cuidiez 
ne m’avanrra mie. 

Or ne vos esmaiez, fait il, 
damoisele, touz li maux que 
vos pensez ne nos avandra 
pas 

 

 Por último, encontra-se esta expressão um fólio mais à frente, quando Ivan, a 

pedido de um anão, entra em batalha com outro cavaleiro a quem queria tirar um  sabujo 

que não lhe pertencia: 

 

Lançarote de Lago (f.317v) Lancelot (ms. 751BNF, f. 
288rI) 

LM (t.IV, §LXXIX p.238) 

Don cavallero, si vos mas 
movedes en la batalla sodes. 
Por Dios, dixo don Iban no 
me incal  

Or vos gardes de moi que 
vous estes a la bataille. Et 
messire Yvain dit, de ce ne li 
chaut  

Or vos gardez de moi, car vos 
estes venuz a la bataille. E til 
respont que de ce ne li chaut 

 

 Conforme se constata pelos exemplos apresentados, o Lançarote segue o texto 

francês em três das quatro ocasiões, o que parece confirmar a proximidade da tradução 

ao original francês que lhe servia de base. O caso em que a versão castelhana opta pela 

expressão “non me incal” face a “non vos esmaiez” que encontramos nos textos 

franceses consultados112, levanta algumas questões. Seria possível que o tradutor, 

conhecedor do idioma do texto original, tivesse substituído “esmaiez” por uma 

expressão equivalente, que faria sentido em castelhano, mas que manteria a 

proximidade ao francês, uma vez que é usada abundantemente no texto. Todavia, 

também é bastante provável que a expressão “ne me chaut” estivesse na versão francesa 

que originou o Lançarote de Lago. Como já dissemos,113 a quantidade de testemunhos 

que preservam o Lancelot é considerável e não seria exequível, no tempo e espaço de 

que dispomos, consultar todos os manuscritos que conservam este romance. Para além 

destas possibilidades, temos também de considerar que a locução “non me incal” 

estivesse no texto fonte da tradução castelhana, que, como temos vindo a verificar, 

poderia ou não estar redigido em francês. 

                                                 
112 Encontra-se também “esmaiez” na versão editada por Sommer (t.V, p.122).  
 
113 Ver supra Introdução e infra  Parte II. 
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 De acordo com os dicionários e gramáticas que consultámos, a expressão “non 

me en cal” provém do latim vulgar “non mihi inde calet” (Michaelis, 1921,p. 15), mas 

terá entrado nos idiomas ibéricos através do provençal “Non me em chal” e do francês 

antigo “ne m'en chalt”/ “ne m'en chaut” (Nunes, 1980, p. 549). Na Língua Portuguesa, 

esta expressão documenta-se nos trovadores galego-portugueses (Michaelis, 1921; 

Magne 1944) e também na Demanda Portuguesa (Magne, 1944; Nunes, 1995). Em 

castelhano ter-se-á originado a forma verbal “incalar” com o significado de “importar”, 

frequente nos séculos XII a XIV (Alonso, 1986, t.I, p.1254). A forma “non me incal” 

documenta-se, de acordo com o Corpus del Español, em várias obras, como por 

exemplo, na Estoria de España, no Libro del Cavallero Zifar e no Libro rimado del 

Palácio. Esta expressão não aparece registada a partir do século XVI. Assim, a 

existência de uma locução antiga no ms. 9611BNE poderá significar que, no tempo da 

sua tradução, estes lexemas seriam não apenas entendidos, como usados noutras obras 

contemporâneas e autóctones114.  

  O facto de apenas se registar o uso de palavras como “laida”, “garçon” e “non 

me en cal” até finais do século XIV parece indiciar que a data da tradução original do 

ms. 9611BNE se poderia situar nesse século ou antes. Contudo, como não nos é 

possível afirmar se o tradutor teria usado esta expressão para verter “esmaiez” para a 

sua língua ou se, pelo contrário, se teria limitado a copiar uma fonte francesa ou uma 

tradução intermédia, convém observarmos outros arcaísmos linguísticos que nos podem 

ajudar a precisar a data da tradução e a atestar o conservadorismo da versão castelhana 

do Lançarote de Lago.  

 

4.4–Arcaísmos 

  

 Quando mencionamos a existência de arcaísmos no Lançarote, referimo-nos à 

existência de palavras ou expressões que, tendo sido usadas com frequência entre os 

séculos XIII e inícios do século XV, no século XVI já tivessem caído em desuso. Na 

secção em que observámos a ocorrência de duplicação gráfica de vogais, sobretudo da 

vogal –e, verificámos que em textos do século XIV ocorre o mesmo fenómeno. No 

                                                 
 
114 A expressão “ no me en cal” não se regista na Demanda castelhana, como nota LAPA: “contorneou a 
dificuldade do provençalismo nom me en chal, vertendo, sem rigor, capítulo 6: e por esto em conviene 
que tardemos un poco” (LAPA, 1982, p. 320). Notemos que o Lançarote não mantém a grafia “ch”, que 
se documenta, nesta expressão, em textos portugueses.  
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ponto anterior, constatámos que a expressão “non me incal” era usada até a esse mesmo 

século. Os dados que a seguir se apresentam, não sendo uma recolha exaustiva, 

pretendem confirmar a possibilidade desse período para a tradução original.  

 

 

4.4.1– Adur115. 

 

 A primeira palavra que chamou a nossa atenção na leitura do ms. 9611BNE, 

sobretudo pelo facto de não apresentar deturpações gráficas, foi “adur”. Logo nos fólios 

iniciais quando, depois de ter caído do cavalo, Galeote fala da razão do seu pensar a 

Lançarote pode ler-se:  

 
E Galeote dixo: “Don Llançarote amigo tanto conosçed e saued de mi que no a en 
el mundo coraçon de ome tan graue de enseñar como el mio ni que tan adur entre 
pesar de tierra ni de auer (LL, f.4r). 

 

 “Adur” é a junção da preposição latina “ad” com o adjectivo “dure” e tem o 

significado de “dificilmente” (MICAELIS, 1921, p.3). COROMINAS (p.VII, p.538) 

acrescenta que este vocábulo deriva de “dur o a duro, a duras penas (…) resultan de un 

cruce entre las locuciones romances a duro o de duro”. De acordo com este dicionário, o 

vocábulo documenta-se na obra de Berceo, sendo frequente já antes do século XIII. No 

CORDE há registos desta palavra em diversos documentos, desde finais do século XIII 

até ao século XIV e no Corpus del Español documentam-se cinquenta e quatro 

ocorrências desta palavra em textos do século XIII e nove registos em obras do século 

XIV 116.  

                                                 
115 A locução “adú” que encontramos no aragonês e no navarro medievais tem o sentido de “ainda” 
(Utrilla, 2004, p. 576 e p. 585) pelo que não supomos que se trate do mesmo item, nem nos parece que se 
possa considerar neste caso qualquer influência destes dois idiomas na língua do Lançarote de Lago. 
Além disso, tanto o aragonês como o navarro sofreram um processo de “castelhanização” ainda antes do 
século XIV pelo que é difícil considerar alguns fenómenos específicos destes dois idiomas, como a 
manutenção de –f inicial ou a apócope de –e final em vocábulos como “ardid”; “verdad”. É certo que 
estas opções se encontram no texto conservado no ms. 9611BNE, mas também é verdade que aparecem 
noutros textos castelhanos. Não encontramos nenhum traço que filie com precisão a língua do nosso texto 
no navarro ou aragonês, pelo que não é pertinente considerar a influência destes idiomas.  
116 “adur” ocorre também na Demanda portuguesa e não terá sido entendido pelo tradutor da Demanda 
castelhana, como nota Lapa: “DB, capítulo 52, evita a construção portuguesa e deixa por traduzir aquele 
expressivo adur “ (LAPA, 1982, p. 382) Acrescente-se que no ms. 643 da torre do tombo que contém uma 
versão portuguesa da Estória do Santo Graal, a expressão “adur” surge sempre adulterada, “adouro” 
“eduro” o que indicia que o copista do século XVI a tentou corrigir por má compreensão do seu 
significado inicial. Já o copista quinhentista do ms. 9611BNE revelou uma maior conservadorismo, 
mantendo lexemas que remontam, pelo menos até aos séculos XIII e XIV.  
 



 67

 

4.4.2– Cras. 

   

 Um outro item que denuncia a antiguidade do texto conservado no ms. 

9611BNE é “cras”. Esta palavra ocorre perto do final do romance, quando Gauvain, 

depois de ter deixado o ermita que lhe descodificou o sentido da cena da serpente e do 

leopardo, encontra uma donzela a quem pergunta por Lançarote. A jovem responde-lhe 

que ainda há pouco o deixara em Corberic e que naquele momento se dirigia para um 

torneio em Camelot: “señor nos ymos a camalot por ver vn torneo que se auia de fazer 

de cras en ocho dias” (LL, f. 321r). 

 Esta palavra deriva do latim cras, tem o significado de “amanhã” e regista-se 

pela primeira vez no idioma castelhano no Cantar de Mio Cid (COROMINAS, vol. II, 

p.233). Segundo Corominas (v. II, p.233) “es frequente en toda la edad media (…) ya 

era arcaísmo h. 1500, aunque no falta algun ej. en el Siglo de Oro, pero solo en frases 

proverbiales y en anécdotas antiguas”. O Corpus del Español confirma as observações 

de Corominas, registando trezentas e cinquenta e uma ocorrências desta palavra, das 

quais cento e quarenta e sete em textos do século XIII, cento e quinze em obras do 

século XIV, sessenta e sete em livros do século XV e apenas quinze são registadas no 

século XVI. O CORDE nota quatrocentas e trinta ocorrências deste vocábulo entre os 

séculos XIV e XV117. 

 

4.4.3– Gafa. 

  

 O último lexema que apresentamos como exemplo do conservadorismo 

linguístico da versão castelhana do Lançarote surge duas vezes no episódio em que o 

cavaleiro se recusa a dormir com uma donzela que o requer de amores. A jovem fica 

ofendida e deseja saber por que motivo ele recusa fazer-lhe a vontade: “Como?”, dixo 

ella, “So gafa o tan fea que tomedes enojo conmigo?”. “No sodes gafa ni tan fea”, dixo 

el,  “porque yo me enojase conbusco por eso”. (LL, f.115v). 

 De acordo com os dicionários consultados, a origem desta palavra é 

desconhecida, podendo ter entrado nos idiomas ibéricos através do provençal “gafa” 

                                                 
117 DWORKIN (2004, p.646) considera-o um arcaísmo a par com “maguer” e “toste” que também 
encontramos no Lançarote de Lago. Segundo o Corpus del Español, o primeiro destes dois exemplos 
ocorre com bastante frequência até ao século XV, registando-se apenas 22 casos no século XVI. Já 
“toste” é mais frequente no século XIV, registando-se apenas 13 e 14 usos nos séculos XV e XVI.  
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espécie de gancho ou terá vindo directamente do árabe118 qáfHA (Houaiss, t. IV, p. 

1834). Segundo o Corpus del Español, há registos do seu uso em textos castelhanos dos 

séculos XIII a XVI, sendo que nesta última data apenas aparece em cinco obras119. 

  

 

5– Sobre a data da tradução do Lançarote 

 

 Os exemplos apresentados nas secções anteriores, ainda que não sejam fruto de 

uma recolha exaustiva120, permitem formular algumas hipóteses sobre a língua 

conservada no romance de Lançarote e a possível data da sua tradução. Conforme 

constatámos, os itens lexicais apresentados documentam-se, com alguma frequência, 

entre os séculos XIII e XV.  

 Num artigo sobre o léxico da investidura de armas no Lançarote, Contreras 

(2003) reflecte sobre a tradução de “colee” por “palmada”, vocábulo que a partir do 

século XIV substituiria “pescozada”, até então amplamente empregue para designar o 

“golpe de espada” que inicia o jovem na cavalaria121. Com base no uso desse termo, este 

estudioso conclui: 

 

Si se considera que en explicit del manuscrito se da 1414 como fecha de la 
conclusión de la copia, que no de la traducción, (…) parece aceptable suponer que 
la traducción castellana no debió de ejecutarse con anterioridad a 1350, puesto 
que se habría utilizado el término consolidado y de uso corriente, pescozada, y no 
el neologismo palmada, que conllevaba el riesgo de no ser comprendido por los 
lectores (CONTRERAS, 2003, p. 262)122. 

 

                                                 
118 DWORKIN (2004, p.346) considera-o um arabismo.  
 
119 No CORDE documenta-se o uso deste vocábulo, com idêntica frequência, nas mesmas datas. Dworkin 
(2004, p.647) considera-o arcaísmo a par com “sandio” e laido que também ocorrem no Lançarote de 
Lago. De acordo com o Corpus del Español, “sandio” foi mais usado no século XIV, com 37 registos. 
Nos séculos XIII e XV documentam-se 15 e 24 ocorrências.  
 
120 Regista-se ainda no Lançarote os itens “ardid” “catar”; “loar”;”trair” e “yazer” que são considerados 
arcaísmos lexicais (DWORKIN, p.646). Todavia, alguns deles, como “loar” e “ardid” ocorrem bastantes 
vezes em textos do século XVI (217 e 285 ocorrências, respectivamente, segundo o Corpus del Español.  
121 Este estudioso refere que no ano de 1414, data da investidura de Fernando de Antequerra narrada na 
Crónica de Juan II de Alvar e Garcia de Santa Maria “ se utiliza palmada en lugar de pescozada, al 
referirse al “golpe en la mejilla” (CONTRERAS, 2003, p. 260). 
 
122 Todavia, no nosso entender, também se deve encarar a possibilidade de ter sido o copista do século 
XVI a substituir o vocábulo “pescozada” por “palmada”.  
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 Contudo, refinando a sua hipótese, Contreras fornece ainda outro dado 

interessante no que respeita à tradução do Lançarote. De acordo com este investigador, 

nas passagens em que se descrevem os escudos de Yvain e de Carados, o romance 

castelhano verte o termo francês “sinople” para “vermejo”. Este vocábulo foi usado na 

heráldica francesa até meados do século XIV para designar a cor vermelha, mas a partir 

daí, usa-se para designar a cor verde.  

Esta mudança de significado foi documentada em Espanha apenas em meados do século 

XV: 

 
Si se tiene en cuenta este dato, resulta que el Lanzarote del lago debería haberse 
traducido con anterioridad a la introducción del término sinople con el sentido de 
verde, equivalencia que haría impensable que el compilador vertiese la lexía 
francesa como vermejo (CONTRERAS, 2003, p. 262).  

 

 De facto, se tivermos em conta que os exemplos que documentámos se 

encontram, maioritariamente, em outras obras dos séculos XIV e XV parece bastante 

provável que a tradução tenha ocorrido no século XIV123. Porém, para tentarmos 

delimitar melhor a cronologia da versão castelhana, há ainda que ter em conta a datação 

atribuída a outras obras que muito devem ao conhecimento do Lancelot. Referimo-nos 

ao já citado Amadis de Gaula124.  

 Bohigas Balager (1951) afirma que o enredo central do Amadis é tributário do 

Lancelot, tese que é secundada por outros investigadores125. Ora, se tivermos em conta 

que o Amadis de Gaula é referido, como vimos, por Ayala no Libro del Palácio, bem 

como por Pedro Ferruz (1369-79), uma versão do Lancelot teria de ser conhecida na 

Península antes dessa data126. Como se depreende, várias questões se colocam: até 

                                                 
 
123 A oscilação gráfica entre “ç”/”z” e “s”/”ss” que encontramos no Lançarote, indicia a confusão entre as 
sibilantes surdas e sonoras fenómeno que, segundo PENNY (pp.603-604), só ocorreu no centro-norte da 
península no século XIV: “desde princípios del s. XIV, no antes algunos hablantes confundían las 
sibilantes sonoras com las sordas (sublinhado nosso).  
124 Sharrer (1994) acrescenta que pode ter sido a tradução original do Lançarote de Lago que foi 
conhecida pelo autor do Amadis: “it may have been this translation [western hispano-romance language] 
that was in circulation at the time the “primitive” Amadis was composed”. (SHARRER, 1994, p. 186). 
 
125 A título de exemplo, veja-se Lida de Malkiel (1959); e Gomez Redondo (1999) Cacho Blecua (2004).  
 
126 Como é sabido, há várias teses sobe a proveniência e data do Amadis de Gaula antes da refundição de 
Montalvo. Como expõe cacho Blecua (2004) há, sobretudo, duas teses, uma que defende a origem 
portuguesa do romance; e outra que postula a origem castelhana. No que diz respeito à primeira, tem sido 
apontada como data de composição finais do século XIII. Não é propósito do nosso trabalho reflectir 
sobre a composição de tão complexo romance, pelo que apenas mencionamos as alusões em obra 
castelhanas visto que o Amadis não é mencionado em qualquer obra portuguesa antes do século XIV.  
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quando, apenas com base nas influências que se detectam no Amadis, se poderia recuar 

a circulação de uma versão do Lancelot em solo ibérico? O século XIV como sugere 

Gomez Redondo (1999), ou como adianta Iria Belenger (2008), finais do século XIII127? 

Mesmo que se aceite como data possível da circulação do Lancelot o século XIII não 

poderemos afirmar com segurança que se trataria do original castelhano do Lançarote 

quinhentista, uma vez que, como já vimos, várias versões circularam na Península, 

como o comprovam os textos catalães. No nosso entender, a datação adiantada por 

Contreras (2003) – a partir de 1350 –, como já vimos, parece-nos demasiado precisa, 

uma vez que assenta apenas no uso do lexema “palmada” que, como já dissemos em 

nota, pode dever-se tanto ao tradutor, como ao copista. Parece mais prudente não 

delimitar balizas temporais rigorosas no que à data da tradução diz respeito, pois os 

dados que temos também estão longe de serem exactos. Assim, tendo em conta os 

arcaísmos que podemos detectar, parece provável que tenha circulado uma tradução do 

Lancelot, em castelhano ou não, pelo menos desde a primeira metade do século XIV.  

  

6– A tradução do Lançarote: uma questão insolúvel? 

   

  Não conhecemos a versão francesa original que podia ter estado na base da 

tradução pelo que a comparação com outros textos franceses, como o ms. 751BNF ou 

os testemunhos editados por Micha, apenas se pode efectuar como aproximação ao que 

teria sido o original128. Não possuindo o texto fonte, o confronto linguístico não pode ter 

o rigor pretendido. Além disso, como já verificámos, temos apenas o manuscrito 

castelhano quinhentista que, segundo o colofon, copia um outro de 1414129. Assim, não 

é possível determinar se esse texto a que se alude era uma cópia única ou seria já o 

resultado de outras. Da mesma forma, não sobreviveu nenhum testemunho em 

português, leonês ou outra língua ibérica, para além dos fragmentos catalães que, como 

vimos, reproduzem uma versão diferente, pelo que o confronto é impossível. Como 

                                                 
 
127 Iria Belenger (2008) apresenta um stemma do Lançarote sendo que o arquétipo da tradução seria 
“noroccidental, copiado en la segunda mitad del siglo XIII e X [a primeira versão castelhana], redactada a 
finales de ese mismo siglo” (BELENGER, 2008, p. 202).  
128 Sobre este assunto veja-se a Parte II desta dissertação.  
 
129 A data que aprece no cólofon merece alguma credibilidade de acordo com Entwistle (1942) “O 
Lanzarote del Lago (…) apresenta-se como transcrição dos livros 2º e 3º de um original que foi 
completado na quarta-feira 24 de Outubro de 1414; e como o dia coincide com a data, devemos acreditar 
nisso” (ENTWISTLE, 1942, p. 174).  
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verificámos, não encontrámos nenhuma palavra ou construção sintáctica que fosse 

exclusiva do galego-português, nem do leonês e que pudesse indicar que a língua de 

partida da versão castelhana fosse uma tradução portuguesa ou leonesa. Contudo, como 

também observámos, há dados extra-linguísticos que não permitem descartar essa 

possibilidade.   

 Em primeiro lugar, há notícia, como já vimos, de um manuscrito português que 

conteria a “Historia de Leonel, Galvan y Lanceloto” e que não teria princípio. Como 

também já dissemos, este testemunho perdido poderia conter a mesma matéria que o 

Lançarote de Lago, também acéfalo. Neste caso, nada mais temos do que coincidências, 

uma vez que não é possível determinar o que significa “ no tiene princípio”, se um ou 

dois fólios, se uma grande porção de matéria.   

 Em segundo lugar, diversos estudos130 apontam para o facto de ter havido dois 

eixos de penetração da matéria arturiana em espaço ibérico: a Catalunha e Portugal. Pela 

Catalunha terá entrado o designado ciclo da Vulgata, de que os dois fragmentos do 

Lançalot catalão são testemunho, e por Portugal chegou o ciclo do Pseudo-Boron131 que 

foi aquele que mais êxito conheceu na Península132. Como se verificou, o Lançarote e 

os fragmentos catalães não reproduzem a mesma versão do Lancelot, provindo de 

tradições manuscritas distintas. Conforme expusemos na introdução deste trabalho, o 

Lançarote de Lago inclui matéria do ciclo do Pseudo-Boron. Assim, tendo em conta que 

este ciclo “entrou em Portugal com a chegada de Afonso III, vindo a ser traduzido ao 

longo do século XIII” (MIRANDA, 2004, p. 3), tendo depois transitado para Castela, 

hipótese que textos castelhanos como o Baladro del Sabio Merlin e a Demanda del 

Sancto Grial confirmam, parece provável que uma versão portuguesa do Lancelot tenha 

sido traduzida para castelhano, como aconteceu com os outros testemunhos que 

subsistem até aos nossos dias. Porém, se na Demanda del Santo Grial é possível 

detectar o uso de um texto português e o Baladro revela também alguns leonesismos e 

traços ocidentais133, o mesmo não se passa no Lançarote onde não podemos ir mais 

                                                 
 
130 Miranda (2004); Ivo de Castro (1994); Lapa (1982).  
 
131 Sobre a constituição do ciclo do Pseudo-Boron veja-se o que dizemos na Parte III deste trabalho.  
 
132 Conforme diz Miranda (2004), na Península, contrariamente ao que sucedeu no resto da Europa 
“foram os romances que compunham o ciclo do pseudo-Boron que obtiveram maior difusão e não os que 
circularam a partir do ciclo da Vulgata” (MIRANDA, 2004, p. 6). 
 
133 Informação cedida pessoalmente por Paloma Gracia a quem agradecemos. Van Bishop (2002) também 
documenta no Baladro de Burgos e no de 1535 palavras provenientes do leonês e do galego-português.  
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longe do que o castelhano. Se é verdade que o uso de expressões como “adur”, “no me 

incal”, entre outras, era comum em textos arturianos galego-portugueses, nada nos 

garante que esses usos não se devessem ao tradutor, às obras que manuseava e ao 

ambiente cultural em que se inseria.   

 Assim, continuamos num impasse: não tendo o original da tradução, nem sequer 

o texto de 1414, é difícil passar do domínio das convicções no que ao estudo da língua 

diz respeito. Ainda que seja bastante provável a existência de um Lancelot em galego-

português, nada nos indica, a nível linguístico, que tenha sido usado para a tradução 

castelhana do Lançarote de Lago. Por mais longe que estejamos da versão original que 

esteve na base do Lançarote, os dados que usámos como amostra apenas apontam para 

um texto muito conservador, rico em arcaísmos, grande parte dos quais são galicismos. 

Nas próximas páginas deste trabalho, vamos observar o grau de fidelidade que o texto 

castelhano mantém face às versões francesas de modo a compreender em que ramo da 

tradição manuscrita do Lancelot se filia o nosso texto. Talvez elas nos ajudem a 

escolher “a direita via” nesta encruzilhada.  
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Parte II 
 

1- Do Lancelot ao “Lancelot-Graal”: estado da questão. 
 

 O extenso romance sobre os feitos e aventuras do jovem cavaleiro que devota o 

seu amor à rainha é entendido de formas distintas pelos medievalistas que a ele têm 

dedicado a sua investigação. Assim, numa dissertação em que se pretende compreender 

a versão castelhana de tão complexa narrativa, é fundamental começar por esclarecer 

algumas questões de ordem teórica e metodológica. Para isso, vamos expor as três teses 

principais sobre a configuração do Lancelot, defendidas primeiramente no pioneiro 

trabalho de Ferdinand Lot (1954); em seguida no pormenorizado ensaio de Elspeth 

Kennedy (1986) sobre a génese do romance; e finalmente no exaustivo estudo de 

Alexandre Micha em torno das várias versões que representam o Lancelot.  

 

1.1– O “Lancelot-Graal” de Ferdinand Lot. 

   

 O primeiro estudo de fôlego sobre a constitução do Lancelot deve-se a 

Ferdinand Lot que, através de uma análise minuciosa do conteúdo e estratégias 

narrativas e discursivas da obra, fornece uma visão da construção do primitivo ciclo em 

prosa. Na realidade, para Lot (1954, pp. 9-16), o “Lancelot propre”, ou seja, o romance 

que narrava a biografia do herói, não se compreendia desligado de outros textos que não 

apenas o completavam, mas constituíam, com ele, uma unidade orgânica: 

Ainsi le Lancelot, dont la Quête ne saurait se détacher, suivi de l’épilogue 
tragique de la Mort d’Arthur, précédé, comme d’un portique, de l’Estoire du 
Graal où les destinées antiques du vase sacré sont retracées, se dresse comme un 
édifice à la fois grandiose, simple et harmonieux (LOT, 1954, p. 10). 

 

 A ideia de que estes textos formavam uma obra unitária é igualmente visível nas 

críticas que dirige a Paulin Paris, medievalista que também se dedicara ao estudo do 

Lancelot, considerando que o principal demérito do seu trabalho é o facto de não ter 

reflectido em pormenor sobre a Queste del Graal e a Mort Artur (Lot, 1954, pp.2-3), 

essenciais para uma profunda compreensão do romance: 

 

Le tronc c’est le conte du Graal, auquel se rattache le Lancelot qui donne 
naissance à une végétation secondaire. Le terme branche convient à merveille à 
ce système. Seulement, on le voit, la branche est un  arbre généalogique de 
romans réels ou fictifs ; ce n’est pas une subdivision de chacun d’eux (LOT, 
1954, p. 13). 
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 A ideia de que um conjunto de livros que constituíam a matéria do Lancelot, narrativa 

que tinha como eixo central a biografia do herói e a busca do Graal, consolida-se na 

designação empregue por Lot para identificar esta portentosa obra, o “Lancelot-Graal” 

(Lot, 1954, p. 4, nota 3). 

 Para compreender a organização de tão extenso romance, Lot analisou 

pomenorizadamente as técnicas discursivas mais recorrentes, concluindo que o 

“entrelaçamento” era decisivo para a coerência interna da obra, sobretudo da parte 

consignada ao “Lancelot-propre”: 

Aucune aventure ne forme un tout suffisant àlui-même. D’une part des épisodes 
antérieurs, laissés provisoirement de côté, y prolongent des ramifications, d’autre 
part, des épisodes subséquents, proches ou lointains, y sont amorcés. C’est un 
enchevêtrement systématique (LOT, 1954, p. 17). 
 

 As relações entre o Lancelot, a Estoire, a Queste e a Mort Artu foram 

perspectivadas de acordo com a cronologia interna da obra, mas também neste ponto o 

autor priviligiou a estrutura do “Lancelot propre”, concluindo que a ligação temporal 

entre os eventos era nos outros romances menos precisa: 

 
La chronologie de la Quête et celle de la Mort  d’Arthur sont beacoup plus lâches 
(...) Quant à la chronologie de l ‘Estoire, il n’y a pas lieu de s’y arrêter. La plus 
simple prudence commandait à son auteur de rester dans le vague (LOT, 1954, pp. 
63-64). 

 
 O que Lot pretende comprovar através da análise detalhada de diversos 

episódios, dando especial atenção às várias referências temporais, é que este romance 

devia ser atribuído a um só autor que de forma engenhosa tinha conseguido elaborar 

uma obra de dimensão considerável, preservando a coerência entre os diversos ramos 

que a compunham: “L’unité d’auteur est infinitement plus vraisemblable que la 

multiplicité d’auteurs et de remanieurs”134 (LOT, 1954, p. 65). 

  

 

                                                 
134 Quando analisa o entrelaçamento das diversas aventuras dos cavaleiros, Ferdinand Lot afirma que 
dificilmente o Lancelot admitiria a inclusão de novos episódios, recusando a possibilidade de o romance 
conter, ou sequer admitir, interpolações: “on ne peut découper dans le Lancelot de vraies tranches 
d’histoire, on ne peut suprimer une aventure” (LOT, 1954, p. 27). A nosso ver, este investigador tinha 
uma concepção bastante rígida do processo de escrita do romance arturiano, desconhecendo, 
possivelmente, alguns manuscritos do Lancelot que contrariam a sua convicção. De facto, como mais 
adiante se verá, subsistem versões deste romance onde se elidem aventuras, nomeadamente o romance 
hispânico, onde não apenas se suprimem troços da narrativa, como se acrescentam outros. Este assunto 
será retomado mais adiante nesta parte da dissertação e também na Parte III.  
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 Esta hipótese é a que tem merecido mais reserva por parte da crítica135. Como 

reconhece Miranda (1998, p. 63) a pluralidade de redactores permite entender certas 

contradições de escrita e a existência de estratégias narrativas diferentes e “até mesmo a 

não total compatibilização dos dados objectivos sobre personagens e episódios que são 

perceptíveis em alguns pontos do ciclo” (MIRANDA, 1998, p. 63).  

 A questão da autoria do Lancelot, ou de outra obra do universo arturiano, é 

complexa e necessita de um atento e apurado estudo da tradição manuscrita deste 

romance. Esta é uma tarefa que não pode ser encetada no âmbito da presente 

dissertação, não apenas pelos meios e tempo que exigiria, como, também, porque nos 

estaríamos a desviar do tema central do nosso trabalho, a versão castelhana do Lancelot. 

Assim, o que importa reter do inovador estudo de Lot é a concepção do “Lancelot-

Graal”, isto é, a ideia de que o Lancelot não é um romance autónomo na medida em que 

a estrutura e o conteúdo da obra só se concretizam com a busca do graal. Essa aventura, 

anunciada na Estoire, vai-se desenvolvendo ao longo do “Lancelot propre”, encontra o 

seu apogeu na Queste del Saint Graal, terminando com a queda do reino, narrada na 

Mort Artu. Todavia, pese embora a forte coesão que Lot reconhecia a este conjunto de 

textos, o investigador chega a postular a hipótese de uma versão primitiva do romance, 

que defende como explicação para as parcas referências ao Graal no Lancelot antes do 

episódio da Falsa Genevra: 

 
Si l’on admet l’hypothèse (…) que la version courte de l’épisode de « La Fausse 
Guenièvre » est une version primitive, une pause se place après l’achèvement de 
cet épisode, au moment où il va être refait de fond en comble. Ce temps d’arrêt 
aura été employé à composer l’Estoire et c’est seulement aprés l’achèvement de 
cette introduction que l’auteur aura refait le commencement de son tome II (IV) 
[tomo IV da edição Sommer] (...) Si l’on estime que la version courte est un 
remaniement de scribe, la pause doit être placée un peu plus loin, mais,, au plus 
tard, immédiatement avant la composition de la Charrette en prose (LOT, 1954, p. 
115). 

 

Como se verifica, Lot apresenta duas hipóteses distintas, a primeira, assenta na ideia de 

uma versão curta do Lancelot anterior à sua adaptação à temática do Graal; a segunda 

vai em sentido contrário, considerando a redacção mais breve do episódio da “Falsa 

Genevra” como posterior à construção do “Lancelot-Graal”. Estas duas ideias foram 

                                                 
135 A unicidade de autor foi contestada por Frappier (1936) numa publicação sobre a Mort Artu, mas Lot 
parece reafirmá-la na recensão que faz dessa obra: “mon systéme d’unicité d’auteur peut soulever des 
difficultés. Celui de la pluralité d’auteurs s’assujettisant à un même plan (...) exige le miracle » (LOT, 
1954, p. 464).   
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posteriormente desenvolvidas por dois investigadores, respectivamente, Elspeth 

Kennedy e Alexandre Micha.  

 

1.2– Elspeth Kennedy e o “Lancelot não-cíclico”.  

 

 Quando lemos o Lancelot, é impossível não nos questionarmos sobre a 

conjunção de dois temas de natureza, não apenas diferente, mas, em certa medida 

oposta, os amores do cavaleiro e da rainha, por um lado, e a busca do Graal, que exigiria 

abnegação e castidade, como o mesmo romance declara, por outro. São estas duas ideias 

aparentemente inconciliáveis que motivam a ponderada reflexão de Elspeth Kennedy 

sobre a composição do Lancelot en Prose: 

Lancelot and the Grail would seem to represent opposite poles ─ the hero whose 
love for Arthur’s Queen inspires him to become the greatest of all knights, and the 
holy vessel ─ (…) yet these themes and that of the Death of Arthur are combined in 
the Lancelot- Grail cycle (KENNEDY, 1986, p. 1). 
 

 
 A investigadora considera determinante a existência de duas versões dos 

episódios da “Segunda Viagem para Sorelois” e da “Falsa Genevra” para compreender  

a configuração do Lancelot. Assim, contrariamente a outros estudiosos, nomeadamente 

Alexandre Micha, Kennedy defende que essas duas narrativas não devem ser entendidas 

como reescritas diferentes das mesmas aventura, mas que a mais breve representa “the 

conclusion of the non-cyclic Prose Lancelot” (KENNEDY, 1986, p. 2) 

 Ao longo da obra Lancelot and the Grail, a medievalista analisa exaustivamente 

o “Lancelot não-cíclico”, isto é, o Lancelot antes da adaptação ao Graal que se preserva 

na íntegra em dois manuscritos, o Laurenziana 89 inf. 61 e o Rouen 1055, e 

parcialmente no ms. 768BNF. Para além disso, refere ainda que alguns testemunhos 

oscilam entre a versão não-cíclica e a versão cíclica (Kennedy, 1986, p. 5). Segundo a 

editora do Lancelot du Lac, o “Lancelot não-cíclico” compreende o início do romance, a 

infância de Lancelot, a sua chegada à corte arturiana onde se apaixona pela rainha, a 

batalha da “Roches aux Saisnes” e o episódio da Falsa Genevra. Depois das aventuras 

em torno da Vale sem Retorno e da “Charrette”, o romance termina com a morte de 

Galehot. Entende-se, assim, por que é determinante a existência de duas versões dos 

episódios da Segunda Viagem para Sorelois e da Falsa Genevra. Como é sabido, é nesse 

momento do romance que as referências ao Graal e à vinda do Bom Cavaleiro Galaaz 

são explícitas, nomeadamente na cena da descodificação dos sonhos de Galehot onde é 
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referido que Lancelot não acederá ao Graal devido à relação que mantém com Genevra 

e que um cavaleiro virgem que há-de vir para cumprir todos esses desígnios. Ora, o 

texto compreendido nos manuscritos que Kennedy estuda, e no ms 768BNF que edita, a 

redacção dos episódios é diferente, estando ausentes as alusões a Galaaz. Além disso, 

como a estudiosa aponta, as menções ao Graal que se encontram ao longo do romance 

não-cíclico têm como protagonista Perceval. Ao invés de interpretar essa referência 

como lapso do redactor, a medievalista considera que tais indicações se reportam às 

obras de Chrétien, Perceval ou Li Contes del Graal, dos seus continuadores e de Robert 

de Boron, livros que seriam já sobejamente conhecidos. Desta forma, essa indicação 

seria retrospectiva e não prospectiva: 

 

There are indeed references to events which lie outside le conte Lancelot as told in 
this version of his story. For instance, there are a number of references to Joseph 
of Arimathea and to the Grail, but these allude to a Grail quest which has already 
taken place, with Perceval as Grailwinner and achiever of the adventure of the 
Perilous Seat. These form a whole series of allusions outwards some of which seem 
to link up with extant works, Chrétien’s Conte del Graal, the First and Second 
Perceval Continuations, Robert de Boron, and the chronicle tradition; others do 
not necessarily allude to any particular text but are there to provide a character 
with a past outside this romance (KENNEDY, 1986, p. 249). 
 

 O Lancelot não-cíclico constitui-se, pois, como uma obra coerente cujos 

principais temas são o amor de Lancelot e da rainha e a construção da identidade do 

protagonista. Esta estrutura é reforçada não só pela técnica do entrelaçamento, mas 

também pelo uso de repetições e episódios interligados, como o anúncio de aventuras 

que mais adiante se cumprem ou premonições que se efectivam no destino das várias 

personagens (Kennedy, 1986, p. 247). 

 Para Kennedy este texto é anterior à versão cíclica sendo que esta retoma temas 

e motivos do “Lancelot não cíclico” dando-lhes uma nova configuração e significado de 

acordo com a temática do Graal: 

This [a acomodação ao graal] is done not by rewriting the earlier story but by 
placing events in a new context, by retelling them in a way which gives them a 
different emphasis or function within the whole136 (KENNEDY, 1986, p. 312). 
 

                                                 
136 Alguns exemplos do tratamento distinto de temáticas comuns são, de acordo com Kennedy, a forma 
como se encara o amor do cavaleiro e da rainha, no “Lancelot não-cíclico” que é aí prova de valor 
cavaleiresco enquanto na versão cíclica é motivo da destruição de um reino. A medievalista também nota 
uma maior instência nos pecados de Artur no “Lancelot Graal”. Veja-se Kennedy (1986, pp. 258-260; pp. 
312-313).  
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 Kennedy não nega a coerência da versão cíclica, mas defende a existência de 

diferentes formas de organização narrativa, cada uma com os seus propósitos: “we have 

an independet Prose Lancelot which does not include the Grail (…) and a Lancelot-

Grail cycle” (KENNEDY, 1986, p. 313). O que a medievalista descarta é a hipótese de 

aquilo que designa “Lancelot não-cíclico” ser apenas parte do “Lancelot-Graal”, ideia 

que alguns críticos sustentam como válida.  

 

1.3- Alexandre Micha e as duas versões do Lancelot en Prose. 

 

 Para além de ter editado o Lancelot en Prose, Alexandre Micha dedicou vários 

artigos e ensaios ao estudo deste romance. Num desses estudos, publicado em livro, 

Micha reflecte sobre a unidade do Lancelot e apresenta algumas objecções quanto à 

existência de um Lancelot não-cíclico. Para isso, lista alguns dos argumentos 

apresentados por Kennedy (1986), que contesta. O primeiro deles diz respeito ao 

entendimento da busca do Graal como um evento do passado, já concluído por Perceval,  

que o investigador desmonta pela interpretação de formas lexicais como “vit” na frase 

“celui qui vit les merveilles” ou “apela”, “li apela un fois cuers sans fraim” não como 

formas do passado, mas como intervenções do narrador que exprimem a noção de 

passado intemporal (Micha, 1987, p. 27):  

vit est à considérer comme un passé intemporel: « celui qui vit un jour, aussi bien 
dans l’avenir que jadis » C’est l’auteur qui s’exprime ici, omniscient, et qui par 
anticipation dispose de ses personnages (...) apela (...) avec un passé tourné vers 
l’avenir (MICHA, 1987, p. 27).  

 

Além disso, menciona ainda uma indicação redaccional relativa ao facto de as vinhas 

estarem secas na Grã-Bretanha como consequência de as maravilhas do Graal terem já 

começado, ainda que fossem contadas mais adiante137: 

 
Aillleurs le conteur affirme que la Grande-Bretagne était riche en vignes”qui totes 
faillirent, quant les merveilles del Graal furent descovertes (L, 30) ce qui semble 
un retour à autrefois ; mais il ajoute « si com sist livres vos contera ça avant », 
formule qui annonce toujours un fait futur. (MICHA, 1987, p. 27).  

  

           O segundo argumento para recusar a existência de um Lancelot autónomo, 

prende-se com o antropónimo “Pelles de Listenois” empregue em alguns textos para 

designar o avô de Galaad e não o pai de Perceval. Para Kennedy (1986) a referência a 
                                                 
137 Como Micha (1987) nota esse acontecimento nunca é narrado. (MICHA, 1987, p. 27, nota 41). 
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Pelles não se prende com eventos futuros, mas sim com acontecimentos do passado, 

argumentando que ele é referido pela Dama do Lago como um dos grandes cavaleiros 

de antanho: “ the phrase ‘qui encor estoit… qant il voi’t indicates that he was already 

dead when the Lady of the Lake was talking” (KENNEDY, 1986, p. 149). Ainda 

segundo esta medievalista, alguns manuscritos referem Pelles como “peres Perlevax” 

nunca aludindo às futuras aventuras do Graal. De facto, Perceval não é filho de Peles 

nem do Roi Mehagniè tendo sido esta inconsistência corrigida em diversos testemunhos 

de formas diferentes, nomeadamente considernado Peles avô de Galaaz. De acordo com 

Micha, a estrutura de parentesco é um tema delicado no Lancelot en Prose e a profusão 

de nomes muito parecidos, bem como a existência de diferentes filiações das mesmas 

personagens, poderão ter motivado a confusão dos redactores de algumas versões que 

escreveram erradamente Pelles de Listenois e não simplesmente Peles (Micha, 1987, p. 

29). 

 Por último, Micha refere que Lancelot, em todos os manuscritos, tem como 

nome de baptismo Galaaz, sublinhando a recorrência genealógica visível na atribuição 

do nome das personagens que se quer, conscientemente ligar138. Por tudo isto, conclui: 

 

Il nous faut, je crois, abandonner l’hypothèse d’un Lancelot autonome, ne 
mentionnant la quête du Graal que pour mémoire, comme une aventure 
appartenant au passé et où Galaad n’avait aucune place. Les deux derniers 
épisodes de ce Lancelot primitif, le deuxième voyage en Sorelois et la Fausse 
Guenièvre posent à présent le probléme des versions (MICHA, 1987, p. 29).  

   

 Descartando a ideia de um “Lancelot não-cíclico”, Micha defende, pelo menos 

no que diz respeito à matéria narrada a partir do episódio da Falsa Genevra, a existência 

de duas versões do Lancelot, uma longa e uma curta, que se documentam em diversos 

manuscritos (Micha, 1987, p. 31). O problema que o medievalista analisa ao longo de 

um segundo e também extenso capítulo, bem como em outros artigos, é o de saber qual 

destas versões é a mais antiga. Através da análise de vários testemunhos representativos 

das duas versões, o investigador conclui que a versão longa precede a versão curta. A 

                                                 
138 Kennedy (1986) defende que o sobrenome Galaad pretendia ligar Lancelot ao filho de José de 
Arimateia, apresentado no romance como representante da cavalaria: “the name Galaaz is also given to 
Joseph of Arimathea’s son, who, like is father, is listed by the Lady of the Lake as one of the good 
knights of the past (…) Galaaz is linked to the grail tradition through being the son of Joseph of 
Arimathea but there is no suggestion in the text of the non-cycle romance of a Grailwinner to come called 
Galaaz”. (KENNEDY, 1986, p. 149). 
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seu ver, há nesta diversas incongruências que confirmam que terá sido o redactor desta  

que suprimiu informação e não o da versão longa139 que amplificou a narrativa: 

 

Les dérangements dans l’ordre et dans la teneur des chapitres ne sont qu’un aspect 
des différences entre L [versão longa] et C [versão curta]. Les abrègements 
éliminent ou écourtent dialogues, descriptions, portraits, notations d’ordre 
psychologique. Des paragraphes entiers disparaissent, entraînant avec eux des 
éléments du récit, provoquant parfois des contradictions, comme dans le cas de 
l’adoubement prématuré de Lionel (MICHA, 1987, p. 49). 
 

 

O problema da composição do Lancelot en Prose não está ainda resolvido; mas, como 

Micha reconhece140, a tese defendida por Kennedy (1986), após uma detalhada análise 

do romance, parece convincente.  

 

1.4– O Lançarote de Lago e o “Lancelot-Graal”. 

 

 Assim, depois de apresentadas as diversas concepções sobre o Lancelot, importa 

reter que o Lançarote de Lago deve ser entendido como um testemunho, em língua 

ibérica, do “Lancelot-propre”, parte do “Lancelot-Graal”. Como sabemos, o romance 

começa com a Segunda Viagem de Galehot para Sorelois, pelo que o confronto com as 

versões não-cíclicas, seguindo a terminologia de Kennedy, apenas é possível a partir 

dessa parte da “estória”. Sendo, como vimos na introdução desta dissertação, as 

referências ao Graal, ao Bom Cavaleiro Galaaz e as remissões para outras obras do ciclo 

explícitas no texto peninsular, não parece pertinente considerar a edição Kennedy do 

ms. 768BNF, testemunho do Lancelot não-cíclico, na nossa análise uma vez que, 

segundo o estudo de Kennedy, as menções ao Graal nesta versão são retrospectivas, não 

se aludindo a Galaaz ou a qualquer personagem do ciclo: 

This tale of Lancelot is therefore presented not as the first part of a vast cycle wich 
will contain a Grail Quest, but as a noble tale which forms par of the record of the 
memorable deeds of Arthur’s knights, kept by his clerks, of wich the Great tale of 
the Grail already forms part. (KENNEDY, 1986, p. 249)141. 

                                                 
139 Em dois artigos publicados na revista Romania (1964, 1965), A. Micha designa a versão curta como 
“versão de Londres” e a longa como “versão de Paris”. O estudioso reconhece também que alguns 
manuscritos oscilam entre estas duas versões em alguns pontos do romance.  
140 “Elle défend cette thèse [Lancelot não-cíclico] non sans habileté dans sons récent ouvrage ». MICHA 
(1987, p. 17, nota 6).  
141 Além disso, como veremos, a versão do episódio da Falsa Genevra do ms. 768BNF afasta-se daquela 
preservada no Lançarote de Lago e em outros testemunhos afins ao romance ibérico. Veja-se infra, 
secções 3.1 e 3.2. 
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No presente trabalho, contudo, haverá que ter conta versões longas e curtas do Lancelot, 

na terminologia adoptada por Micha, uma vez que todas elas contêm um texto afim 

daquele que o testemunho ibérico preserva. Aliás, observar as relações que o romance 

ibérico estabelece com as versões francesas do Lancelot parece ser a tarefa primeira a 

ser levada a cabo, caso se pretenda realmente averiguar o trajecto percorrido pelo texto. 

Este caminho revela-se, todavia, bastante sinuoso, sobretudo devido à extensa 

quantidade de testemunhos que transmitem esta narrativa. De acordo com MICHA 

(1964, p. 293) chegou até aos nossos dias cerca de uma centena de manuscritos que 

reproduzem distintas versões desta “estória”. Assim, para conseguirmos delimitar o 

grupo de versões francesas com que o Lançarote estabelece mais afinidades, é 

necessário fixar alguns pressupostos metodológicos. Na impossibilidade de consultar 

todos os manuscritos, um bom ponto de partida poderá ser constituído pelo conjunto de 

indicações já avançadas pelos editores recentes do texto, que se podem ler nas páginas 

iniciais do belo livro editado pela Cervantes, sob a forma de numa tabela de 

correspondências entre a versão castelhana e alguns textos franceses. Segundo os 

editores, “el texto recogido en el Lanzarote del Lago se corresponde com gran fidelidad 

com el original francés, pese a que se han suprimido algunas partes” (CONTRERAS 

MARTIN, 2006, citado por CONTRERAS MARTIN & SHARRER, 2006, p. X). Os 

textos franceses a que se alude são aqueles editados por Oskar Sommer (1910-1912)142  

Alexandre Micha (1978-1982), Elspeth Kennedy (1980) e ainda a versão conservada no 

ms. 751 BNF.  

  Assim aberto o caminho, é nosso propósito aprofundar e delimitar o grau de 

afinidade que se estabelece entre a versão castelhana e os testemunhos franceses 

mencionados e ainda com alguns outros não chamados à colação até ao momento. Num 

primeiro momento, apresentamos os manuscritos usados nas edições do “Lancelot-

cíclico”, partindo dos textos seleccionados por Micha (1978-1982). Iremos igualamente 

fornecer uma descrição do ms. 751BNF, uma vez que se revela fulcral para o traçado do 

percurso da versão castelhana. Em segundo lugar, vamos observar as relações que o 

romance peninsular mantém com a edição Micha (1978-1982), versão longa e versões 

curtas, e com o ms. 751BNF, procurando determinar se o texto francês que terá estado 

na base da tradução castelhana pertence à família de manuscritos que compõem esta 

                                                 
142 Os três tomos correspondentes ao Lancelot foram publicados nos anos 1910, 1911 e 1912.  
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edição ou se se aproxima do testemunho inédito. Para isso, atentaremos em dois 

aspectos essenciais para aferir a ligação entre os textos, a organização da narrativa e o 

grau de proximidade ou afastamento no relato de episódios143. Para além do confronto 

textual, procuraremos interrogar o sentido dos textos, nomeadamente quando a 

composição se afigurar distinta, indiciando pressupostos redaccionais diversos. Tendo 

em conta a extensão do romance, destacamos alguns episódios que possam contribuir 

para filiar a versão castelhana numa família de manuscritos. 

  Conforme expusemos na secção introdutória deste nosso trabalho, os fólios 

finais do manuscrito castelhano contêm um texto particular, na medida em que parece 

afastar-se da tradição narrativa do Lancelot pelos motivos e personagens que aí se 

encontram. Assim, a comparação que nos propomos efectuar neste ponto da nossa 

dissertação compreende o início do romance e termina no momento em que Lançarote 

regressa à corte, após a demanda que os seus companheiros tinham levado a cabo 

(MICHA t. I, II, IV e §LXXXV, t.V 144; ms. 751BNF f. 144r- 310vII) 

 

1.5 – O Lançarote e a edição de Alexandre Micha.   

  

 A matéria narrativa que encontramos no Lançarote de Lago corresponde àquela 

editada por Micha (1978-1980) nos volumes I (final), II, IV, V e VI (início). Ao longo 

desses tomos, nem sempre o manuscrito de base foi o mesmo, o que é justificado tendo 

em conta o estado do testemunho, o número de fólios preservados, a consistência de 

lições e a versão que se privilegia. Este estudioso colige os vários manuscritos do 

Lancelot en Prose procurando, em diversos artigos e ao longo dos oito volumes da sua 

edição, estabelecer relações entre eles. Micha (1964, p. 293) reconhece que é difícil, se 

não impossível, estabelecer grupos estáveis e coesos de versões similares, e apenas 

conseguiu definir famílias transitórias. Para isso, escolheu como princípio editorial não 

                                                 
143 Tendo em conta que Micha (1964; 1965;1966; 1976) estudou, em diversos artigos, a relação entre os 
manuscritos do Lancelot e a edição Sommer (1910-1912), apenas chamaremos à colação o romance 
editado pelo investigador sueco quando o Lançarote se afastar de Micha (1978-1982), concordando com 
SOMMER (1910-1912). 
144 Seguimos a numeração utilizada pelo editor que não corresponde à diegese do romance. MICHA 
justifica a sua opção na introdução do Volume I: “ la tradition manuscrite est en effect relativement 
simple pour cette partie initiale et l’édition de Sommer, malgré ses insuffisances, offre un texte 
provisoirement utilisable” (MICHA, 1978, p. IX). Assim, começa por editar a parte correspondente à 
Batalha da “Roche aux Saisnes” e à “Fausse Guenièvre” (volumes I-II), seguindo-se a “Charrette” e o 
“Agrevain” (vols. IV-VI) terminando a sua edição com o início do romance, nos tomos VII e VIII. Micha 
edita em volume à parte excertos de versões curtas (vol.III).  
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os pontos em que os textos concordam, mas sim as “différences de rédactions qui 

opposent deux ou plusieurs groupes de manuscrits” (Micha, 1964, p. 294).  

 O investigador francês opta por publicar na íntegra a versão longa do Lancelot 

en Prose, editando apenas fragmentos de alguns manuscritos que preservam a redacção 

curta nos casos em que as lições das duas versões estão muito afastadas145. Vejamos 

então, nas suas palavras, a razão da escolha do manuscrito base para os dois primeiros 

tomos da sua edição, onde se narra as aventuras de Lancelot, desde o momento em que 

viaja com Galehot para Sorelois até ao início da secção designada “Agrevain”: 

Nous éliminons les copies du XVe siècle, le plus souvent marquées de réfections 
aberrantes; et comment au surplus présenter un roman du XIIIe siècle sous le 
vêtement de la langue et de la graphie modernisées deux siècles plus tard? Nous 
avons retenu le manuscrit de Cambridge (A)146: son texte est d’une bonne tenue 
malgré quelques fantaisies graphiques et quelques distractions qui lui font omettre 
des mots, malgré aussi le lot habituel de petites retouches individuelles. Ils nous 
semble un représentant cohérent et fort acceptable de la version α [versão longa] 
qu’il suit d’un bout à l’autre pour cette partie de l’oeuvre (MICHA, 1978, p. XV). 

 

 O que se afigura necessário é não tomar a escolha deste editor como um texto 

definitivo. Como o referido investigador reconhece, os vários sub-grupos de versões 

Lancelot en Prose transmitem várias leituras da mesma matéria e estabelecem entre si 

laços de maior ou menor proximidade. Ao invés de julgar a maior ou menor 

imparcialidade do editor face à qualidade do texto, propomos observar com que grupo 

de testemunhos o Lançarote de Lago se relaciona mais de perto. Porém, antes disso, 

observemos o segundo testemunho que Micha seguiu a partir do “Agrevain”.  

 De acordo com as palavras do filólogo, a transmissão da parte do Lancelot en 

Prose que vai desde as aventuras dos irmãos de Gauvain até ao fim da busca de 

Lancelot pelos companheiros da Távola Redonda (volumes V-VI da edição Micha), 

revela-se igualmente bastante problemática, sobretudo devido à existência, como já 

acontecia na parte a que anteriormente aludimos, de duas versões, a versão de Londres 

(versão curta) e a versão de Paris (versão longa) (Micha, 1965, p. 330). Micha pretere o 

manuscrito que usou anteriormente pois está truncado a meio desta secção. Assim, há 

que fazer uma nova selecção dentro dos testemunhos que preservam a versão longa. 

Depois de considerar diversos testemunhos, considerando erros e lições individuais, 

                                                 
145 As razões da sua escolha foram defendidas num extenso artigo (1976), em que aduz argumentos a 
favor da anterioridade da versão longa face à versão curta.  
146 A letra A corresponde ao ms. Cambridge, Corpus Christi College Library 45, datado da segunda 
metade do século XIII (Micha, 1978, p. X). 
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Micha decide usar na sua edição o manuscrito que, a seu ver, apresenta um texto menos 

problemático: “finalment nous optons pour manuscrit de base en faveur de celui où il y 

a le moins de corrections à apporter, c’est a dire Rawlinson 899”. (MICHA, 1979,t.IV, 

p.XI).   

 Continuando a seguir os estudos de Micha, a que juntaremos a minuciosa análise 

dos manuscritos levada a cabo por Kennedy (1980) na introdução da sua edição, 

apresentamos a caracterização dos testemunhos publicados, na parte correspondente ao 

Lançarote del Lago: 

 Cambridge, Corpus Christi College, 45. 262 folios. Ff. I-84 contain the works of 
Bernardus Guido; ff. 85-262, the Prose Lancelot, beginning: ‘En la Marche de 
gaule’, ending in the middle of the adventure of the carole: deliures de la karole ou 
il estoit mis’ (…) Second Half of 13th century. (KENNEDY, 1980, p.1) 
 
Rawlinson D 899 (…) copie de type BN 344. Le texte est identique sans variantes 
personneles par raport à ce dernier (MICHA, 1966, p.233)147 
13th century (end) fine miniatures and historiated initials, defaced (BODLEIAN 
LIBRARY, OXFORD)148. 
 

 Após esta sumária descrição dos testemunhos usados por Micha como 

manuscritos-base, verificamos que todos eles são da segunda metade do século XIII. A 

datação foi, como já vimos, um dos critérios que nortearam a escolha do editor para o 

estabelecimento do texto. Semelhante procedimento esteve presente na eleição de 

testemunhos que representam a versão curta. Micha editou episódios que considera 

terem redacções distintas daquelas que se encontram nas versões longas: 

   Nous publions dans ce volume: 
1- La rédaction spéciale, du second voyage en Sorelois jusqu’à la mort de 

Galehaut, propre aux mss. K (165c-177a), R (176a-189b), T, (…) Les trois 
premières pages de cette rédaction spéciale se lisent aussi en MNGPS, BN 111, 
B.N.112 (I, 1-5). Le manuscrit choisi est K, de beaucoup le meilleur, corrigé  par 
R et par C.(MICHA, 1979, p.VII-VIII)  

2- Le texte intégral des chapitres (IX-XXXV) de la version β [versão curta] qui sont 
entièrement distincts de α [versão longa], donc depuis le départ en Sorelois de 
Guenièvre, de Lancelot et de Galehout jusqu’à la mort de Galehout; et nous 
donnons les quelques pages qui précèdent ce chapître IX où s’annoncent les 
divergences entre les deux versions. Nous avons choisi pour cette partie le ms. G 
(…)  (MICHA, 1979, p. VIII) 

3- La Charrette  et  version β pour les parties où elle diffère completement de α (…) 
C’est M que nous avons pris por base (MICHA, 1979, p.IX). 

4- Le début de la Charrette d’aprés G (MICHA, 1979, p.X) 
 

                                                 
147 KENNEDY não descreve este manuscrito, pois não contém matéria pertinente para a sua edição.  
148Consultámos este catálogo em 

 http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/online/medieval/rawlinson/rawlinson-d.html,12de 
Outubro de 2009.  



 85

 
Consideremos então os testemunhos identificados por Micha com as letras K, G e M149: 

 K – ms. BN 768. É o manuscrito base na edição de Kennedy (1980, pp. 45-47). 

Retemos apenas alguns dados da sua pormenorizada descrição: 

“consists of two fragments in different hands and of different dates. Folios I to 186, 
contains the non cycle Lancelot (…) dates to the second quarter of the thirteenth 
century (…) the second fragment, ff. 187 to 208 (…) contains part of the Queste 
(…) and finishing at the end of the Queste (…). It is fourtheenth century hand 
(KENNEDY, 1980, p. 46). 
 

 G – Grenoble 865. Este manuscrito é parcimoniosamente descrito pela crítica. 

Tanto Kennedy (1980, p. 5) como Micha (1979 apenas descrevem o início e o fim do 

texto aí preservados e a data do testemunho, finais do século XIII. 

 M – BN 110. Micha (1960, p. 149) data-o de finais do século XIII, mas Kennedy 

coloca a hipótese de se situar já na primeira metade do século XIV (KENNEDY, 1984, 

p. 2). De acordo com a descrição de Micha (1960, pp.149-150), este manuscrito contém 

o ciclo completo, ainda que faltem quatro fólios que preservariam o início da Estoire. 

Quando estuda a relação dos diversos testemunhos entre si, o filólogo afirma que o ms. 

110 BNF “dérive d’un ms. de type 10293 (…) ne présente pas toutes les tares 

d’Add.12093” (MICHA, 1960, p. 216). Este manuscrito contém rubricas150.  

 O ms. Add. 12093 é o manuscrito base da edição SOMMER (1910-1012). Ainda 

que as razões para a sua eleição obedeçam a critérios bastante discutíveis151, é um 

testemunho que teremos de considerar, uma vez que algumas lições do Lançarote de 

Lago, nomeadamente no que diz respeito ao uso de fórmulas de entrelaçamento da 

narrativa, estão próximas do ms. Add. 12093 e de outros testemunhos da sua família 

textual. O estudioso sueco dá-nos uma descrição bastante detalhada de um conjunto de 

testemunhos constituído por Add 12092, 12093 e 12094. O ms. Add. 12093 contém o 

Lancelot en Prose incompleto, mas Sommer (1909, p. XXVI) acredita que se 

aproximaria bastante das lições de outros manuscritos afins, que também usa na sua 

edição, o ms. Royal 20  C e o Harl. Ms. 6342. Todos os testemunhos usados por 

Sommer são datados no início do século XIV.  

                                                 
149 Para a identificação das siglas veja-se o tomo I da edição do Lancelot en Prose (MICHA, 1978, p. X). 
Consideramos apenas os manuscritos usados no estabelecimento do texto. Para uma descrição dos 
restantes testemunhos mencionados pelo editor, veja-se MICHA (1960, pp.145-187; 1963, pp.28-60; 
1964, pp. 478-499).  
150 Sobre este assunto, veja-se o que dizemos infra ponto 6.3.  
151 Sommer justifica a sua escolha invocando razões logísticas. Cf. SOMMER (1909, p. XXIII). 
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 Pela exposição que acabámos de fazer, constata-se que todos os manuscritos 

escolhidos por Micha se situam na segunda metade do século XIII e que este 

medievalista seleccionou na versão curta partes da narrativa em que as divergências 

relativamente à versão longa são mais evidentes e consistentes. O episódio da “Fausse 

Guenièvre” e a passagem em que se narram as aventuras em torno da “Charrette” são os 

pontos críticos do romance. Não é supreendente que as leituras se multipliquem nestes 

pontos. Kennedy (1986), no pormenorizado estudo que dedica ao Lancelot, 

considerando a versão não-cíclica e a acomodação ao Graal, afirma: 

The non-cyclic and the cyclic Prose Lancelot share the same text up to Lancelot’s 
welcome into Arthur’s court (…) the cyclic and non-cyclic romances, therefore, 
only diverge at the end of Sommer III (…) when Galehout takes Lancelot away 
from court and journeys to his own land. (KENNEDY, 1986, p. 253). 
 

Apesar de divergir de Kennedy quanto à antiguidade da versão não-cíclica, defendendo 

que é um ramo do “Lancelot-Graal”, Micha também considera que o episódio em torno 

da “Fausse Guenièvre” é aquele que mais leituras apresenta na tradição narrativa do 

Lancelot. Este investigador reconhece igualmente que na passagem da “Charrette”, os 

manuscritos fornecem leituras divergentes: “la tradition manuscrite pour la partie du 

tome IV de Sommer, qui va du départ en Sorelois à la fin de la Charrette (…) est 

autrement compliquée” (MICHA, 1965, p.478). 

 A primeira menção explícita ao Graal e à vinda de Galaaz como o cavaleiro que 

cumprirá todas as aventuras, tal como profetizado, ocorre no episódio da “Fausse 

Guenièvre”. A narrativa em torno da “Charrette” é, como sabemos, fruto de leituras do 

extenso poema de Chrétien que a prosa reescreveu. Assim, não é estranho que estes 

sejam dois pontos cruciais para estabelecer as relações dos manuscritos entre si, no que 

respeita ao tratamento de temáticas chave que aí estão em jogo. Referimo-nos, 

concretamente, às figuras de Artur e Galehot, e à maior ou menor proximidade da 

“Charrette” com o roman en vers que a terá inspirado. Assim , é fulcral considerarmos, 

também,  na nossa análise as relações que o Lançarote de Lago estabelece com estas 

“redacções especiais”, como Micha as denomina, na tentativa de compreender as 

relações da versão castelhana com o (s) grupo (s) de manuscrito (s) que compreende as 

versões curtas.  

 Porém, antes do confronto dos textos, falta ainda mencionar o ms. 751BNF que, 

apesar de ter sido, provavelmente, um dos primeiros manuscritos do Lancelot que 

mereceram o olhar da crítica, não teve a fortuna de ser editado.  
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2- O manuscrito 751BNF. 

  
 O manuscrito 751BNF, datado do século XIII152, é mencionado em nota de pé de 

página no magistral trabalho de Ferdinand Lot. O medievalista identifica-o como um 

dos testemunhos usados por Paulin Paris na sua edição modernizada do Lancelot en 

Prose: “il [Paulin Paris] a recours surtout à 337, 341, 773, 776, 752, enfin 751” (LOT, 

1954, p. 2, nota 4)”. Nada mais se diz aqui sobre o testemunho ou o texto nele 

preservado.  

 Oskar Sommer (1909), na sua imponente edição dos romances arturianos em 

prosa, dedica algumas considerações ao texto deste testemunho quando se detém na 

construção do ciclo do “Lancelot-Graal”. Procurando estabelecer a organização do 

“ciclo da Vulgata”, este estudioso observa remissões em alguns manuscritos, 

nomeadamente o ms. 751BNF, que o fazem postular a hipótese da existência de uma 

“Queste-Perceval” que estabeleceria fortes relações com o Lancelot: 

An examination of the quest in the third part of the trilogy [de Robert de Boron] in its 
relationship to the Vulgate-Quest and to the Estoire, led me to recognise that a 
Perceval-Quest other than the Perceval li Gallois (alias Pellesvaus) must have been 
connected with the Lancelot, and this quest (…) must have stood in very close 
relationship not only to Chrestien’s Conte del Graal but also to the Perceval li 
Gallois and to the Galahad-Quest (SOMMER, 1908, v.I, p. 12). 
 

Para comprovar a sua tese, compara passagens de um episódio constante no Lancelot, 

mais concretamente aquele em que o jovem protagonista pergunta à Dama do Lago se 

existira alguma vez um cavaleiro que reunisse as virtudes que ela acabara de apontar. 

Este investigador elege a lição do manuscrito Royal 19. C. xiii como a preferível, pois o 

copista corrige o nome “parcevau” pelo de “galaad”. Sommer explica que escolheu a 

lição do ms. Royal 19 C xiii por este ser o único que não tem erros na filiação Pelles- 

Perceval: “in the passage found in all Lancelot manuscripts in the seventh laisse only 

the MS.Royal xiii 19C, which makes Pelles, the maimed king, Perceval’s uncle, is 

correct” (SOMMER, 1908, p.12).  O manuscrito 751BNF é referido como um dos 

muitos exemplos que apresentam lições diferentes: “in most other manuscripts it runs 

as, e.g., in the Ms. No. 751, Biliothèque Nationale, fol. 9” (SOMMER, 1909, v.I, p. 13). 

                                                 
152 Oskar Sommer (1909, v.I, p. XXIX) na parte introdutória da sua edição dos romances arturianos em 
prosa data este manuscrito no século XIII, Alexandre Micha (1980, t.VII, p.VII) na introdução do tomo 
VII da sua edição do Lancelot situa-o na segunda metade do século XIII, Elspeth Kennedy (1980, p. 4) no 
segundo volume da edição do Lancelot sugere a mesma data. No catálogo da Biblioteca Nacional de 
França este testemunho aparece datado em finais do século XIII.  
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Todavia, o investigador sueco não fornece o texto que encontramos no manuscrito, mas 

sim a sua leitura com correcções:  

& li autre si fu fille au roi mehaignie ce fu li rois pelles [peres] perleuaus. a celui 
qui uit apertement les granz merueilles dou graal.&acompli le siege perillox de la 
table reonde. & mena a fin les auanturez dou roiaume auenturex. Ce fu li regnez de 
logres. Cele fu sa suer si fu de si grant biate que nus des contes ne dit que nulle qui 
aa son tans fust se poist a li de biate aparillier. Si auoit non amide a sornon. & a 
son droit non eliabel (SOMMER, 1909, v. I, p.13, sublinhado nosso). 

 
Só com a inclusão do vocábulo “peres” o sentido da lição é coerente, assim, é difícil 

entender por que terá Sommer escolhido este manuscrito como um de vários exemplos, 

sabendo-se que esta passagem tem diversas ocorrências em vários testemunhos, alguns 

menos ambíguos que o ms. 751BNF153.  

 Ainda a propósito da existência de uma “Queste-Perceval”, anterior à “Queste- 

Galaad”,  Sommer chama novamente o ms. 751BNF à colação citando um outro 

momento do texto que conserva uma lição singular apenas documentada por ele num 

outro testemunho, o Landsdowne 757. O excerto citado encontra-se no fólio 144 v. II. 

Pouco antes da segunda viagem de Galehot para Sorelois, o rei Artur pede que se 

registem por escrito as aventuras de todos os cavaleiros. Sendo Lancelot um dos mais 

venturosos, cabe-lhe livro à parte: 

 
& le grant conte de Lancelot couuient repairier en la fin a perceval qui est chies en 
la fin de toz les contes as autres chevaliers. & tuit sont branches de lui por ce quil 
acheua la grant queste. Et  li contes de perceual meismes est une branche del haut 
conte del graal qui est chiez de tout les contes. Car por le graal se treueillent tuit li 
bon cheualier dont lan parole de celui tans (SOMMER, 1909,v.I, p. 13). 
 

 
 Oskar Sommer utilizou o manuscrito 751BNF destacando passagens que lhe 

pareceram pertinentes para ilustrar a sua concepção do ciclo em prosa154 e a sua ligação 

com o Lancelot155. Elspeth Kennedy nota também a segunda passagem do ms.751BNF 

                                                 
153 Alexandre Micha (1980, pp. 462-476) fornece em apêndice diversas versões deste momento do texto, 
várias delas que nomeiam inequivocamente Perceval. É o caso dos textos fornecidos pelos manuscritos 
BNF 96, BNF 98, BNF 118, Ars.3479, BNF 121, BNF 339, BNF 341, BNF 344, BNF 754, BNF 
768,BNF 16999 Rennes 255, Roy. 20 D III, Asmole 828, Rawlinson Q b 6, Vatican 1489 onde se pode 
ler “peres persevaus”. 
154 De acordo com Sommer (1908) o ciclo em prosa, na sua primeira fase, era constituído por uma 
prosificação do Josèphe de Boron; pelo Merlin de Robert de Boron, pela primeira redacção do Livre 
d’Artus, pelo Lancelot, por uma Queste - Perceval e pela Mort Artu. Veja-se Sommer (1908, p. xv). 
155Este manuscrito figura na tabela que mostra os testemunhos que contêm o Lancelot, a Queste del Saint 
Graal e a Mort Artu, mas não é usado na edição, pelo menos na parte correspondente ao Lancelot, 
aparecendo citada apenas mais uma vez em nota a mesma passagem sobre a beleza de Amide, já 
transcrita na introdução, no volume III, p. 429. Encontramos ainda uma referência errónea ao manuscrito 
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citada por Oskar Sommer como uma das poucas lições que preservam a alusão ao 

“Contes Perceval”156. Para além disso, a investigadora de Manchester fornece uma 

descrição sumária deste testemunho, identificando a matéria narrativa que integra: 

 
BN fr. 751. 488 folios. The Lancelot begins on f. I: “En la marche de gaules” and 
breaks off on f. 350d in “Agravain” at the moment when Lancelot goes to the help 
of Keu: “et lanc. en prent la foi et se leve de desuz (…) the last part of Agravain is 
missing, and the text resumes f.351ª after the beggining of the Queste (…) The Mort 
Artu is complete and begins on f. 415c. Second half of thirteeth century 
(KENNEDY, 1984, p. 4).  

 

 Quando se refere ao manuscrito 751BNF, Alexandre MICHA (1960, pp. 166-

167) fornece uma descrição codicológica sucinta e data-o da segunda metade do século 

XIII. Em outros artigos onde se ocupa de secções do Lancelot en Prose, o medievalista 

reconhece que este manuscrito não contém um texto que facilmente se inclua numa 

família estável (Micha, 1964, p.318). Assim, esta versão do Lancelot, que Micha 

posiciona no grupo das versões longas, preserva, contudo, em alguns casos um relato 

abreviado157. Para além disso, são muitas as lições divergentes quando comparado com 

a restante tradição manuscrita deste romance158. Num destes estudos, quando reflecte 

                                                                                                                                               
751BNF. Continuando a postular a inequívoca ligação do Lancelot a uma “Queste-Perceval”, Sommer 
afirma: “moreover the same MS. No 751, which confirms the connection between Lancelot and the 
Perceval-Quest, also affords striking though indirect proof that both were joined to Robert’s Joseph and 
Merlin (…) the scribe of the MS. 751, or he whose he copied, who interpolated the reference to Merlin’s 
deliverance by Perceval, endeavoured to improve this account by replacing part of it by a short resumé of 
Robert’s Merlin”. (SOMMER, 1908, vI, p.15). Oskar Sommer não publica a citação da referida passagem 
remetendo para Brugger (1907) que apresentara uma transcrição desse excerto. De facto, tal interpolação 
não está no manuscrito 751BNF, mas sim no ms. 754BNF que Brugger (1907, pp. 277-281) transcreve no 
seu artigo. De notar que no estudo do investigador alemão o ms. BNF 751 não é mencionado.   
156 Esta investigadora reafirma o seu desacordo perante a hipótese de uma Queste-Perceval indiciada 
nestas passagens. No seu entender, tal como no texto respeitante a Amide, remete-se para a tradição 
arturiana conhecida e não para eventos futuros.  
157 No artigo sobre o texto que narra a segunda viagem para Sorelois até ao fim da “Charrette”, Micha 
estabelece a diferença entre diversas redacções desta porção narrativa, separando os manuscritos 
consoante estes representem versões curtas ou longas, mais adiante designadas por “versão de Londres” e 
“versão de Paris” (Micha, 1964a, p.483). O ms.751BNF pertence, como a maioria dos testemunhos 
considerados, ao grupo das versões longas (Micha, 1964a p. 478). A partir do episódio onde se narra a 
doença da “Fausse Guenièvre” os textos das duas redacções apresentam divergências várias sendo que o 
ms. 751BNF “ qui transmettait jusqu’a ce point un text à part rejoint ici la rédaction de Londres” 
(MICHA , 1964a, p. 487). 
158 Micha menciona alguns momentos do romance em que este testemunho fornece lições distintas, 
atentando em particularidades redaccionais que encontra no episódio da “Fausse Guenièvre”, mais 
concretamente no hábil plano da rainha que possibilita a presença de Lancelot na corte arturiana. De 
acordo com o editor esta vívida passagem é mais “expressiva” em alguns testemunhos, entre os quais o 
ms. 751BNF (Micha, 1964, p. 489, nota1). O ms.751BNF volta a ser citado como pertencente a um grupo 
de testemunhos que apresenta uma versão distinta a partir do momento em que Morgain sabe do fim do 
encantamento sobre o “Val sans Retour” (Micha, 1964a,p.501). A partir do episódio da Charrette, o ms. 
751BNF continua a pertencer ao grupo daqueles que fornecem versões diferentes, sendo esse conjunto de 
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sobre a secção correspondente ao tomo 3 de Sommer, aquela que contêm o episódio da 

Falsa Genevra, Micha fornece uma síntese do tipo de texto que encontramos no ms. 

751BNF: 

Au tome 3 il se rapprocherait surtout d’Add.10293 et de B. N. 768, mais il a, 
comme chacun, des rédactions individuelles, avec une tendance à allonger ; 
quelques rapports avec Cambridge-Roy 19 B VII. Mais il reste tout le long au 
groupe e et fournit un texte de bonne qualité. Il est infiniment moins bon au tome 
4 : dès le debut  la rédaction, de type 344, est très encourtée, le premier songe de 
Galehout est présenté autrement, les songes se placent avant l’accident du cheval 
de Galehaut, etc... ; puis jusqu’à la page 72 (en particulir quand Guenièvre reçoit 
l’hommage des barons en Sorelois, p.67 ss), le texte est à la fois différent de celui 
de Paris et de celui de Londres. Rédaction de Londres (groupe 1430) dans la 
section des pages 124-155. Aprés la Charrette (texte ββ), on revient à la version de 
Paris, mais le texte s’écarte un peu de 344, parfois voisin de Cambridge-Roy.19B 
VII et P. Morgan. Au tome 5, sa version de Paris présente de nombreuses 
modifications de détail, à la fois menues supressions (un, deux ou trois mots) et 
tendance au dèlayage. Le texte est hybride et peu sûr (MICHA, 1966, p. 222, 
sublinhado nosso).  

 

 Pela leitura desta apreciação do ms. 751BNF159 é possível compreender as 

relações que esta redacção mantém com outras, sendo notório que se trata de um texto 

diferente, com lições individuais, não sendo por isso tarefa fácil situá-lo num grupo de 

versões. É igualmente claro que a versão do ms. 751 BNF revela consistentes 

particularidades, desde as menções a Perceval identificadas por Sommer (1909) e 

Kennedy (1986), até ao episódio da “Fausse Guenièvre”, entre outras. As singularidades 

da narrativa residem não apenas na existência de relatos que se afastam dos dois grupos 

dominantes identificados por Micha, oscilando entre eles, mas também na organização 

narrativa do romance.  

                                                                                                                                               
manuscritos designado pelas letras ββ (Micha, 1964a, p. 503). Micha transcreve uma passagem do ms. 
BNF 751 (f.183ª) correspondente à explicação do ódio que Morgain sente em relação a Guenièvre. Este 
testemunho ilustra a versão curta (Micha:1964a, pp. 507-8) face à longa, representada pelo ms. 344BNF 
que Micha também transcreve, notando as principais diferenças, sem, contudo, reflectir sobre o seu 
significado (Micha:1964a, pp. 508-509). No final, apresenta um quadro síntese onde o ms. 751BNF figura 
no grupo das versões longas, ainda que apresente flutuações entre a de Paris e a de Londres. 
159 Em Lancelot do Lac, Kennedy (1980, pp.1-9) apresenta uma lista de todos os manuscritos e edições do 
designado “Lancelot não-cíclico”, limitando-se, no que ao ms. 751BNF diz respeito, a delimitar o texto 
conservado nesse testemunho. Esta investigadora atribui-lhe a sigla Ad (Kennedy, 1980, p.4) notando 
lições distintas preservadas nesse e noutros manuscritos. Contudo, não há nenhum comentário específico 
ao texto do ms. 751BNF para além do que já realizara no seu estudo, já mencionado no nosso trabalho, a 
respeito da preservação da referência ao “Contes Perceval”: “two manuscripts (BNFr.751 and 
Landsdownw 757) give an interesting reading” (KENNEDY, 1980, p.152). Na recente edição do Lancelot 
en Prose, no volume editado por François Mosès (1998) o ms. 751BNF é apenas mencionado como sendo 
um testemunho que preserva o Lancelot, citando-se um explicit que, na perspectiva do editor, poderá 
apontar para a existência de rubricas que teriam como finalidade identificar o termo de uma secção 
narrativa e o começo de outra, mais concretamente a parte que Mosès designa por Méleagant e aquela 
denominada Agrevain: “explicit la premerainne partie de ce roman”. (MOSÈS,  1998, p. 50). 
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 Tendo em conta que parece haver um grande afastamento entre as versões 

editadas por Micha e a que o ms. 751BNF preserva, será necessário verificar com qual 

destes textos o Lançarote de Lago revela mais proximidades. Além disso, convém 

também esclarecer qual o lugar das versões curtas editadas, uma vez que, como vimos, 

elas não apresentam apenas o mesmo relato de forma mais breve, mas dão-nos lições 

muito específicas sendo até classificadas por Micha como “redacções especiais”160.  

 

3- O Lançarote e as versões francesas: conjointure161. 

  

 Nesta secção vamos atentar na disposição da matéria ao longo do Lançarote de 

Lago em confronto com as versões que mencionámos. A nossa análise apenas 

compreende matéria pertinente para a versão peninsular, pelo que começamos pela 

passagem designada “Sonhos de Galeote” e terminamos no momento do regresso dos 

cavaleiros à corte após a demanda de Lancelot. Retemos apenas os episódios que se 

localizam em pontos distintos da narrativa nas diversas versões, considerando alterações 

sequenciais significativas na organização interna de diversos blocos narrativos.   

 

3.1- Episódio da “Falsa Genevra”. 

  

 É commumente reconhecido pela crítica que a passagem que versa a chegada da 

mensageira da Dama de Tarmelida à corte arturiana, questionando o lugar da rainha 

como legítima suserana, representa um ponto crucial na extensa narrativa do Lancelot. 

Assim, como já vimos, são reconhecidos dois relatos distintos deste episódio, aquele 

editado por Micha, representante da versão longa, e um outro, que se encontra no ms. 

768BNF, no qual Kennedy (1980) fundamenta a sua edição162. Todavia, Micha (1964, 

p. 478), adverte que, em rigor, não podemos falar da existência de duas versões deste 

episódio, não apenas porque a tradição manuscrita é demasiado complexa, mas também 

                                                 
160 Este investigador rotula a versão incluída no mss. 768BNF, Rouen O6e P. Morgan de “version 
spéciale” (MICHA, 1964, p. 479). 
161 O termo « conjointure », empregue por Chrètien na definição dos seus romances, pode entender-se, 
segundo Vinaver  como “ ce qui réunit rassemble ou organise des éléments divers et même dissemblables, 
ou si l’ont veut, qui les transforme dans un tout organisé ». VINAVER (1970, pp. 107-108).   
162 Como já vimos, por reconhecer que contém uma versão fundamentalmente diferente daquela que se 
conserva no seu ms. de eleição, Micha edita o episódio da “Fausse Guenièvre”, constante no ms. 
768BNF, no tomo consagrado às versões curtas. (Micha, 1979). 
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porque, apesar de ser possível agrupar os manuscritos em famílias algo consistentes, a 

filiação dos textos oscila, dependendo do momento da narrativa. Assim, é possível que 

um dado manuscrito se aproxime mais de um determinado grupo no momento da 

redacção dos “Sonhos de Galeote”, mas, num outro momento, poderá estar próximo de 

distinta família de testemunhos.  

 A nossa escolha do episódio da “Fausse Guenièvre” deve-se, assim, não apenas 

ao facto de representar um momento do romance em que se reconhecem diversas 

reescritas, mas, sobretudo, ao facto de a leitura da versão castelhana revelar um texto 

fundamentalmente distinto daqueles editado por Micha, quer ao nível da sequência da 

matéria, quer ao nível do seu conteúdo. Comecemos por observar a organização da 

narrativa. 

 A matéria que encontramos nas diversas versões consultadas é em geral a 

mesma, embora, em alguns casos, como o do ms. 768BNF, haja uma tendência para 

abreviar e suprimir alguns detalhes ou, como veremos mais adiante, intervenções de 

fôlego. O episódio começa com a viagem de Galehot e Lancelot para Sorelois, 

“galardon” que Artur concedera ao Senhor das Estranhas Ínsuas pela sua rendição na 

batalha da “Roche aux Saisnes”.  

 Os elementos fundamentais que constituem esta passagem são os seguintes: 

Galehot, no caminho, cai do cavalo pois vai absorto num pensar perturbador e é 

socorrido por Lancelot que lhe pergunta o motivo de tamanha tristeza. O filho da 

Gigante responde-lhe, enigmaticamente, que cuida perder o maior dos bens. 

Mencionam-se uns estranhos sonhos que Galehot teve e que tem pressa em 

compreender, recorrendo aos sábios clérigos de Artur. As visões são descodificadas e, 

para além disso, o suserano conhece o termo da sua vida. Entretanto, sabe-se em 

Sorelois que aconteceu na corte de Artur uma preocupante aventura: uma mensageira 

chegou à corte, desafiando a legitimidade da rainha. Artur desapareceu e Genevra 

necessitava de auxílio. Galehot convoca uma assembleia de barões e deixa o seu reino 

entregue a Bandemaguz. Chegados à corte, ficam a saber que Artur tomara partido pela 

Dama de Tarmelide, pretendendo julgar a rainha. Lancelot oferece-se para seu defensor, 

acabando por derrotar três cavaleiros em campo. Ainda assim, Artur, apaixonado, não 

acede a aceitar Genevra, pelo que a rainha se livra da fogueira, mas não mantém o reino. 

Lancelot e Galehot levam-na para Sorelois, Logres estava entretanto entregue a Galvão. 

O rei, saindo para caçar, tem um acidente que quase lhe tira a vida. Quando convalesce 

num mosteiro, conhece um frade que acompanhou Genevra na infância e que se propõe 
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ajudá-lo a reconhecer qual das duas mulheres é a verdadeira rainha. A verdade vence e a 

Falsa Genevra e seu cúmplice morrem, após longa doença.  

 Depois deste breve resumo, atentemos agora na organização destes elementos, 

destacando os casos em que a versão castelhana apresenta uma disposição diferente. 

 

3.1.1– Sonhos de Galeote.  

 

  O ms. 9611BNE começa com o dilema de Galeote que ia triste e alegre por 

perder em breve o cavaleiro que o acompanhava. Mas a razão do seu pensar não era só 

essa, pois tinha sonhado “un sueño muy feeo e muy espantoso de que fue muy 

espant[ado]”163(9611BNE, f.1v). Segue-se a descrição pormenorizada das visões que o 

Senhor de Sorelois tivera, sublinhando-se que, apesar de ser um dos homens mais 

discretos do mundo, “fue turbado y cuitado por pensar de sus sueños” (LL, IV, p. 4). As 

consequências dessa inquietação serão adiante contadas como nos diz o narrador “y 

oiredes lo que ende abino “ (LL, IV, p. 4). O episódio seguinte é o da queda de Galeote 

causada pelo forte pensar, e por “una capa escarlata” (LL, V, p. 4) que puxou sobre os 

olhos para encobrir a sua perturbação e lhe toldou a vista do caminho. Depois de 

justificar a razão da sua tristeza a Lancelot, argumentando saber que iria perder o maior 

dos valores, a amizade e companhia do melhor dos cavaleiros, chegam à Orgulhosa 

Guarda. O ms. 9611BNE está truncado, não contendo a narração da queda do imponente 

castelo, nem o relato dos soberbos planos de Galeote. O texto recomeça, já no fim dessa 

secção, com Galeote contando a Lançarote que, naquele dia em que partiram da corte, o 

mesmo em que tivera o acidente a cavalo, estava preocupado com dois sonhos 

espantosos, “y entonzes le conto sus sueños, ansí como el cuen[t]o á ya devisado” (LL, 

IX, p. 7).  

 O texto contido no ms. 751BNF164 apresenta a mesma organização daquele 

transmitido pelo ms. 9611BNE, mas o mesmo já não é válido para a versão editada por 

                                                 
163 9611: espantoo. A edição do Lançarote apresenta igual leitura, mas com diversa apresentação 
gráfica:“espant<o>[ad]o” (LL, IV, p.4).  Usamos a edição do Lançarote de Lago ao longo do nosso 
trabalho. Contudo, quando a nossa leitura for distinta, trasncrevêmo-la no corpo do texto partindo do fac-
símile do ms. 9611BNE.  
164 Por se tratar de um texto inédito, mas que partilha, como veremos, grandes afinidades com a versão 
castelhana, quer a nível da disposição da narrativa, quer a nível do tratamento de conteúdos, 
transcrevemos o Espisódio da Falsa Genevra, que apresentamos em anexo a esta dissertação. Destacámos  
essa parte do romance pois é o bloco narrativo em que as diferenças face às outras versões são maiores 
quer em quantidade, quer em consistência. Nos outros casos, sempre que se justifique, transcrevemos as 
passagens do ms. 751BNF no corpo do nosso trabalho.  
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Micha. Assim, no que respeita ao tomo I, que se baseia no ms. Cambridge, Corpus 

Christi College, 45, encontramos a seguinte disposição narrativa: Galehot, dividido 

entre alegria e tristeza, cai do cavalo. Lancelot vai em seu auxílio, mas aconselha-o a 

dizer-lhe a razão do seu pensamento angustiante. Depois de uma enigmática resposta, 

em torno de um ganho que sabia em breve perder, o suserano conta-lhe os sonhos que 

tivera em casa de Artur (Micha, 1978 t.I, §I -II, pp. 1-14). Segue-se a portentosa Queda 

da Orgulhosa Guarda e o relato dos seus ambiciosos auspícios. As perturbadoras visões 

não voltam a ser mencionadas. A versão curta, representada pelo ms. 768BNF, tem 

também distinta organização. Nesse relato, Galehot não cai do cavalo, mas desmaia 

devido à grande perturbação que o afastamento de Lancelot lhe causa. Chegados à 

magnífica Orgulhosa Guarda, o filho da Gigante conta-lhe o que planeara fazer nesse 

castelo. Depois da ruína da fortaleza, são albergados numa cidade, parte dos domínios 

de Galehot, chamada Caellus (Micha, 1979 t.III, §I p. 3-14) e é aí que o senhor de 

Sorelois tem um sonho.  

 Conforme se constata pelo resumo acima, a versão do ms. 9611BNE e a do ms. 

751BNF evidenciam a mesma disposição sequencial dos acontecimentos. Esta distinta 

organização do ms. 751BNF fora já notada por Micha, como se vê numa passagem 

anteriormente citada165, mas, a nosso ver, o editor faz alguns juízos de valor 

precipitados. No seu entender, o facto de os sonhos de Galeote e o acidente do cavalo, 

entre outros (Micha, 1966, p. 222), estarem num lugar diferente, são motivo para julgar 

o texto “moins bon” (MICHA, 1966, p. 222). Tal apreciação terá por base a ideia de que 

o manuscrito Cambridge Corpus Chiristi College 45 fornece uma versão mais 

aproximada do arquétipo, uma “melhor narrativa”. Na nossa opinião, e reiterando o que 

já anteriormente afirmámos, não se trata de aferir do valor dos textos, mas sim de 

perceber diferentes estratégias narrativas que podem, em maior ou menor escala, gerar 

sentidos diversos. Até aqui, notamos que a sequência da “estória” no ms. 751BNF e no 

ms. 9611BNE parece evidenciar uma maior linearidade dos eventos, não se 

privilegiando o adensamento de expectativa, uma vez que os sonhos, um dos motivos do 

episódio, são desvelados logo no início, enquanto nas versões escolhidas por Micha são 

apenas revelados, através da focalização de uma personagem, no decurso de outros 

sucessos. A ênfase colocada nas visões de Galeote poderá também significar um maior 

destaque da personagem e desse acontecimento no desenrolar da acção. Além disso, as 

                                                 
165 Veja-se supra, ponto 1.2. 
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visões conduzem o leitor a interpretá-las como uma das causas que levou ao acidente 

com o cavalo. Sabendo que Galeote usava uma capa que puxou para diante dos olhos, o 

público é levado a considerar que isso o fez distrair-se do caminho provocando a queda. 

Todavia, esta análise é ainda prematura sendo necessário continuarmos com o cotejo 

dos textos, procurando perceber se a linearidade e a racionalidade que sugerimos são 

uma opção consistente. 

 

3.1.2– A traição de Bertolais. 

  

 Depois de se deter na jornada de Galeote e Lançarote a caminho de Sorelois, a 

narrativa centra-se na corte arturiana. Aí, como já dissemos, chega uma donzela que traz  

notícias da Dama de Tarmelida que acusa Artur e reclama o seu lugar de rainha por 

direito.  Um clérigo de Artur lê uma carta que acusava o rei de trair os laços de 

matrimónio uma vez que teria sido vítima de um embuste ainda na noite de núpcias. A 

dama de Tarmelida, intitulando-se a verdadeira rainha, narra como foi retirada dos 

aposentos do rei e substituída pela sua meia-irmã, a falsa Genevra. Acrescenta ainda que 

escapou da morte graças à intervenção do seu fiel cavaleiro, Bertolais.  

 Depois de uma narração pormenorizada em torno desta carta, que a todos 

deixara atónitos, o texto contido no ms. 9611BNE desvenda a extraordinária aventura, 

clarificando de imediato que se tratava de um embuste. Enquanto Keu levava a donzela 

para fora do reino de Logres, as gentes maldiziam a hora em que tão nefasta mensageira 

ali viera, trazendo tão espantosas acusões contra a senhora do reino. Porém, o narrador 

intervêm dizendo que a maioria das pessoas pensava que a carta continha notícias 

verdadeiras, por isso ficaram perturbadas, mas “no lo hera, antes fiziera aquel Vercolay 

la mayor traición que nunca fue pensada por ome e oiredes por qué la fizo” (LL, XXI, p. 

16). Segue-se um capítulo onde, através de uma analepse, se contam os motivos que 

tinham levado Bertolais a cometer semelhante afronta e a forma como arquitectara o seu 

plano. O velho cavaleiro, no tempo em que Artur tomara Tarmelida, cometera um 

homícidio e por isso fora deserdado, facto que o fizera “desamar” o rei. Já a Dama de 

Tarmelida, era filha bastarda do rei Leodagan, pai de Genevra, assemelhando-se muito à 

irmã. A sua família, no tempo em que se preparavam os esponsais da filha legítima, 

tentara ludibriar Artur e fazer dela rainha. Porém, a sua traição fora descoberta e 

houvera quem defendesse que a Falsa Genevra deveria morrer, mas a futura esposa de 

Artur, que sempre fora boa e piedosa, intercedera pela a vida da sua meia-irmã, tendo 
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esta como único castigo a expulsão do reino. Assim, Bertolais e a Falsa Genevra, ambos 

sem terra, unem-se e reclamam que o lugar da rainha tinha sido trocado, conseguindo, 

desta vez, enganar os barões de Tarmelida.  

 Consultando o texto escolhido por Micha (1978), constata-se que esta 

informação não aparece no mesmo lugar da narrativa. Aí apenas se diz que a donzela 

mensageira abandonara a corte e que, por onde passava, todos a insultavam. A “estória” 

regressa ao episódio em torno de Galehot e de Lancelot (Micha, t.I, §IV, p. 32). O leitor 

desta versão só fica a saber da traição imaginada por Bertolais depois de Artur se 

encontrar em Brendigan, aguardando a vinda da Falsa Genevra, acompanhado pelos 

cavaleiros da Távola Redonda e por Galehot166. 

 Conforme se verifica, tal como acontece no excerto que analisámos 

anteriormente, a disposição narrativa é tendencialmente linear, não se privilegiando o 

anúncio de acontecimentos, mas sim o seu desenlace e as razões que contribuíram para 

o desfecho da aventura. A justificação da traição de Bertolais e da Dama é idêntica em 

todos os textos colacionados. Porém, o facto de se antecipar as razões de semelhantes 

actos, contribuindo para que se adivinhe, logo no início do episódio, o fim da aventura 

não quebra, a nosso ver, a sequência-tipo167 desta narrativa. Na verdade, o facto de se 

revelar a resolução do conflito pode, na nossa perspectiva, afirmar a linearidade dos 

acontecimentos uma vez que se acentua a sua previsibilidade. Assim, parece-nos que a 

versão do mansucrito 751BNf não deve ser considerada “híbrida e pouco segura”, como 

Micha (1966, p. 222) afirma nos seus estudos168, mas representa estratégias de escrita 

distintas.  

 As duas passagens em que atentamos brevemente revelam uma forma de 

organizar o discurso que privilegia o conhecimento anterior dos motivos que 

condicionam o desenvolvimento da narrativa. Para uma amostra mais significativa desta 

tendência, convém atentarmos ainda em mais exemplos que confirmem uma estratégia 

                                                 
166 O texto do ms. 768 BNF não contém esta explicação. A construção do episódio é bastante 
dissemelhante quer daquele das versões longas, quer do que se encontra nos mss. 9611BNE/751BNF. Aí 
Artur é enganado graças a um anel falso, feito por Bertolais (Micha t.III, §II, p.26), mas não se conhecem 
as razões da traição de Bertolais e da dama.  
167 Entenda-se sequência-tipo segundo a definição de Paul Larivaille: “sequência quinária articulada em 
que o processo dinâmico [narrativa] se articula em cinco itens: situação inicial- perturbação- 
transformação-resolução-situação final”.(REIS 1994, p. 376).  
168 Veja-se supra, secção 1.2, a descrição e os comentários que Micha (1966, p. 122) faz acerca deste 
testemunho. 



 97

de escrita linear e fortemente vincada por intrusões do narrador com o propósito de 

condicionar o juízo do público a que se dirigia.  

 

3.1.3– Novas da corte de Artur. 

  

 Depois de Galeote chegar a Sorelois, envia a Artur mensageiros para que o rei 

permita que os clérigos se desloquem aos seus domínios e interpretem o significado dos 

sonhos. O conto deixa de falar de Sorelois e segue-se o relato da chegada da donzela à 

corte, com a insultuosa missiva da Dama de Tarmelida. A sequência dos eventos é 

idêntica em todas as versões, notando-se apenas naquela transmitida pelo ms. 768BNF a 

omissão de alguns pormenores. A organização da matéria é, porém divergente, quando 

o conto volta a centrar-se em Galehot. Assim, quando os clérigos de Artur chegam a 

Sorelois e lhe entregam uma carta da rainha pedindo socorro, ficamos a saber que o 

filho da Gigante já conhecia o que acontecera: “mas antes qu’ellos llegasen a Galeote ya 

él sabia todo el fecho de la reina y el plaço que le el rey pusiera. Mucho lo encubriera 

bien a Lançarote” (LL, XXIV, p. 17)169. Na versão escolhida por Micha, não se diz que 

Galehot já sabia dos recentes acontecimentos na corte arturiana, nem tão pouco os 

clérigos, no momento da sua chegada, lhe transmitem qualquer mensagem: “Aprés 

mande Galehot les clers que li rois Artus li envoia et les fet venir devant lui por parler a 

aus de sa besoigne” (MICHA, t.I, §IV, p. 37). Por muito que o suserano deseje esconder 

os factos ao cavaleiro, este acaba por saber e “ot i grant dolor que onques a nul jor 

n’avoit si grant eue” (MICHA, t.I, § IV, p. 33). Com o intuito de o consolar, Galehot 

diz-lhe que, se quiser, lhe dará o reino de Sorelois e a rainha. Lancelot responde-lhe que 

só faria essa afronta a Artur se a sua amada concordasse.  

 De novo, algo diferente se passa nas versões dos mss. 9611BNE e 751BNF. Os 

clérigos chegam a Sorelois, entregam a missiva de Artur e cumprem o seu propósito, 

descodificar os sonhos de Galeote. A promessa de raptar a rainha e oferecer-lhe terras 

para que o casamento com Lancelot seja possível decorrerá, mais adiante na narrativa, 

em Brendigan, cidade onde terá lugar o julgamento da Genevra. 

 Ao contrário do que acontece nas passagens que observámos anteriormente, o 

relato não é antecipado, mas o seu posicionamento contribui, mais uma vez, para a 

linearidade do conto. Nestes textos, os blocos narrativos sucedem-se, privilegiando-se a 

                                                 
169 O ms. 751BNF tem a mesma sequência. Veja-se o Anexo I deste trabalho, p. 27.  
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fluidez sequencial do discurso em detrimento da digressão para outros motivos. Repare-

se que este episódio não resulta, como nos casos precedentes, de nenhuma intromissão 

explícita do narrador que coloca determinado episódio em destaque, como nos sonhos 

de Galeote, ou que informa do desenlace de uma aventura, como é notório na passagem 

referente a Bertolais. No caso em apreço, não se menciona a importante oferta que 

Galehot faz a Lancelot, uma vez que se seguia o relato de uma importante passagem, a 

descodificação dos sonhos do senhor de Sorelois. A promessa de casamento merece o 

devido destaque não sendo, por isso, narrada no momento em que se anunciaria amorte 

de Galehot.  

 No nosso entender, pelos exemplos apresentados, constata-se que a versão eleita 

por Micha evidencia uma organização do discurso pautada pela recusa em adiantar 

informação, uma vez que não se fornecem indícios explícitos do desenlace, não se 

favorecendo ou desmerecendo nenhum dos principais intervenientes pela maior ou 

menor ênfase de personagens ou episódios. Já os textos preservados nos mss. 9611BNE 

e 751BNF, revelam estratégias distintas uma vez que se conduz a matéria de forma 

linear e pouco digressiva, conduzindo o leitor aos sentidos que se pretende destacar. Na 

nossa opinião, alguns desses sentidos confluem no relevo dado à personagem Galehot, 

por um lado, e à ênfase da culpa de Artur, por outro. Assim, os sonhos do senhor de 

Sorelois são tratados isoladamente e abrem uma sequência narrativa, não se inscrevendo 

apenas no discurso directo da personagem. Essa sequência encerra com a decifração das 

visões, não havendo nenhum elemento, como a oferta da rainha e do reino, que desvie 

as atenções para outros não menos significativos momentos da “estória”. O facto de se 

denunciar Bertolais como traidor, afirmando-se que o seu mau carácter foi provocado 

por Artur, o rei deserdara-o porque ele matara um cavaleiro numa batalha, 

imediatamente a seguir à passagem em que a carta acusatória é lida, contribui, a nosso 

ver, não apenas para sublinhar as consequências funestas dos actos do rei, como 

também para imprimir à cena um tom mais pessimista.  

 Resta apenas observar mais alguns exemplos de disposição da matéria nas 

versões em apreço, para chegarmos a uma conclusão mais precisa. Parece, todavia, 

conveniente averiguar se as tendências que enunciámos ocorrem noutros momentos do 

romance, constituindo-se, também aí, como elementos geradores de sentidos.  
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3.2– Aventuras de Yvain/Lançarote. 

  

 Após os festejos na corte, onde se comemora o restabelecimento da ordem do 

reino com o regresso de Guenièvre e Lancelot, alguns cavaleiros decidem entrar numa 

floresta. Estava lançado o mote para diversos relatos de várias aventuras, 

protagonizadas pelo Duque de Clarence, Gauvain, Lancelot e Yvain. Surge na floresta 

um escudeiro que injuria Gauvain e o leva preso contra a sua vontade. Perante tamanha 

afronta, os seus companheiros decidem resgatá-lo e vingar a sua honra, seguindo, para 

isso, caminhos diferentes. O primeiro percurso que nos é mostrado é o do duque, algo 

dissemelhante nas diversas versões, como veremos, e em segundo lugar narra-se a 

primeira aventura de Yvain. É no conto dos seus sucessos e desaires que as diversas 

versões mais se afastam, fornecendo sequencialidades diversas. Observe-se na tabela 

abaixo, a distinta organização narrativa dos testemunhos em apreço170:  

 

Mss. 751BNF e 9611BNE 
(LL, CXIX-CXXVII, pp.73-
92) 

LM (versão longa, t. II, §XI-
XX, pp. 181-265) 

LM (versão curta ms. 865Gr, 
tIII, §§X-XIV, pp. 121-
173)171  

Duque de Clarencia. 
  
Yvain e o Cavaleiro da 
Liteira. 
 
Lançarote e o Cavaleiro da 
Liteira.  
 
Yvain e a trupe de Ladrões. 
 
 
Yvain, Sagremor, Lancelot e 
a donzela das tranças.  
 
Lionel parte em demanda do 
primo. 
 
Aventuras do duque (Escalon, 
el Tenebroso). 
 
  
 
 

Duque de Clarencia.  
 
Yvain e o Cavaleiro da 
Liteira.  
 
Yvain e a trupe dos Ladrões. 
 
 
Lancelot e o Cavaleiro da 
Liteira. 
 
Lancelot no Castelo de 
Trahan.  
 
Explicação sobre o Cavaleiro 
da Liteira.  
 
Gauvain na prisaão de 
Caradoc Gauvain, 
envenenado pelas cobras, é 
ajudado pela donzela. 
 
 

A organização é idêntica à do 
texto dos mss. 751BNF e 
9611BNE.  

                                                 
170Usamos as seguintes siglas LM (Lancelot editado por Micha) e LM (versões curtas).  
171 Conforme já verificámos, o ms. 865Gr é um dos testemunhos das versões curtas que Micha edita 
parcialmente. Por revelar bastantes semelhanças com o texto castelhano e o do ms. 751BNF usamo-lo 
neste trabalho como amostragem. Sobre este manuscrito veja-se supra, secção 1.1. 
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Lançarote e Yvain.  
 
 
O cavaleiro da rainha liberta 
os prisioneiros da Dolorosa 
Torre.  
 
Galvão preso, envenenado 
pelas cobras, é ajudado pela 
donzela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Começa a passagem do Vale 
sem Retorno. 

Lionel parte em demanda de 
Lancelot. 
 
 
O duque em Pintadoil. 
 
 
 
 Falha do duque em Escalon. 
 
 
Yvain a e donzela das tranças 
Lancelot e Yvain. 
 
Yvain flha em Escalon. 
 
Lancelot liberta os 
prisioneiros de Escalon.  
 
Começa a passagem do Vale 
sem Retorno. 

  

 Como se verifica, as aventuras que se narram são as mesmas, mas surgem numa 

ordem diferente. Nas versões 9611BNE, 751BNF, e no ms. representante da versão 

curta editado por Micha, o ms. 865Gr, narram-se as aventuras de Ivain, apenas se 

interrompendo o relato para contar os sucessos de Lancelot (LL, CXIX-CXXIII; ms. 

751BNF, f.176vII-178r). Na versão longa editada por Micha, as aventuras de Yvain são 

interrompidas para se narrar as de Lancelot ou para falar de outras personagens 

importantes, como Gauvain que se encontra preso. A nosso ver, o apreço pela fluidez 

narrativa pode terá levado o redactor das versões representadas nos mss. 751BNF e 

9611BNE a relatar as diversas “estórias” dos cavaleiros, evitando o paralelismo de 

acontecimentos e contribuindo para que cada grupo de aventuras formasse uma 

estrutura coesa. Já o redactor do texto conservado no ms. editado por Micha opta por 

respeitar a ordem dos acontecimentos ao invés de se centrar nos distintos cavaleiros que 

encetam as aventuras. Desta forma, na versão longa editada, o princípio do 

entrelaçamento172 é mais evidente enquanto que nos mss. 751BNF e no Lançarote a 

redacção é mais linear, destacando-se o percurso individual de cada cavaleiro.  

 Refira-se ainda, como mais um exemplo de diferente arranjo da narrativa, que 

neste passo as cenas em torno de Gauvain e da sua prisão no castelo de Carados ocupam 
                                                 
172 Para Ferdinand Lot (1954) no Lancelot en Prose “aucune aventure ne forme  un tout se suffisant a lui 
même. D’une part des épisodes antérieurs, laissés provisoirement de coté, y prolongent des ramifications, 
d’autre part des épisodes subséquents, proches ou lointains, y sont amorcés. C’est un enchevêtrement 
sistématique » (LOT, 1954, p. 17).  
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também distintos lugares. Na versão castelhana e no ms. 751BNF, encerram o relato de 

aventuras dos diversos cavaleiros que tinham ido em sua demanda e em LM aparece 

antes de o percurso de Yvain ter sido narrado (LM, tI, § XIII-XIV, pp. 203-214). Mais 

uma vez, parece haver uma preferência por destacar momentos-chave dos episódios, 

motivadores do seu desenlace, como a prisão de Gauvain ou os Sonhos de Galehot, que 

são colocados a abrir ou a fechar blocos narrativos. O texto fornecido por Micha parece 

não usar essa estratégia, pois a passagem referente a Gauvain aparece entre os sucessos 

de Lancelot.  

 

3.3 – Lionel e Lancelot. 

 

 Um caso de distinta organização narrativa que tem particular interesse, situa-se 

no episódio em que Lionel, que andava em demanda do primo, é enganado por uma 

donzela que lhe diz que Lancelot morrera. O filho de rei Boors fica desolado, sobretudo 

quando vê o túmulo do cavaleiro. Porém, uma outra jovem encontra-o e diz-lhe que 

ainda há pouco vira Lancelot. A donzela que o enganara confirma que apenas lhe tinha 

dado tal falsa notícia porque queria que Lionel combatesse contra um cavaleiro que lhe 

tinha matado o seu amigo. Como prova de que Lancelot estava vivo, a donzela conduz 

Lionel até ao castelo de Morgana onde vêem o cavaleiro passar, preso, escoltado por 

diversos escudeiros. 

 Na tabela abaixo, pode ver-se, em síntese, como as diversas versões organizam 

estes acontecimentos: 

 

Mss. 751BNF e 9611BNE LM (versão longa, t. I, §XXXI, pp. 
367-378) 
 
 

LM (versão 
curta, t.III, 
§XXX, pp. 
239-245)  

Lionel encontra a donzela 
que chorava e que o conduz 
ao suposto sepulcro de 
Lancelot. Desolado, combate 
com o cavaleiro que, de 
acordo com a donzela, 
matara o primo. Chega uma 
donzela que implora a Lionel 
que poupe o cavaleiro com 
que combatia e que afirma 
ter visto Lancelot de boa 
saúde. A primeira donzela 
confessa que apenas dissera 

Lancelot na prisão de Morgana 
diz-lhe que se recusa a beber e 
comer. Depois de um sonho 
enganador, que o perturbou, 
Lancelot deixa a prisão de 
Morgana com a promessa de que 
aí há de voltar. Segue-se o 
episódio onde intrevêm as duas 
donzelas e Lionel. Lionel, 
conduzido por uma das donzelas, 
vê o primo escoltado pelos 
escudeiros, junto ao castelo de 

A 
organização 
é idêntica à 
dos mss. 
751BNF e 
9611BNE. 
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que Lancelot estava morto 
para que Lionel combatesse 
com o cavaleiro. Lionel e as 
duas donzelas vêem Lancelot 
passar junto ao castelo de 
Morgana escoltado por 
guardas. O conto volta a 
Lancelot que, depois de um 
perturbador sonho, jura a 
Morgana que vai deixar de 
comer e beber enquanto 
estiver na sua prisão. A 
feiteiceira acede a libertá-lo 
com a promessa de que ele 
voltará ao seu castelo.  

Morgana.  

   

 Como se verifica, o texto editado por Micha apresenta uma incongruência, uma 

vez que quando se diz que Lionel vê o primo passar diante do castelo de Morgana, 

Lancelot já tinha abandonado a prisão da feiticeira173. A sequência que encontramos nas 

restantes versões não apenas é mais linear, como também carece de contradições, sendo, 

a nosso ver, a lição mais coerente.   

 

Os mss. 751BNF e 9611BNE: o tecido do texto.  

  

 Como se constata pela análise da disposição narrativa na versão castelhana, há 

diversos pontos em que o Lançarote de Lago se afasta do manuscrito de base editado 

por Micha174. O texto ibérico revela uma maior propensão para a sequencialidade 

natural dos acontecimentos, privilegiando o curso da “estória” centrado nos cavaleiros, 

apresentando as causas e o desfecho de aventuras em pontos destacados. A nosso ver, a 

estratégia narrativa empregue no romance contido no ms. 9611BNE parece ser a de uma 

totalidade linear175, mas que se organiza de acordo com alguns princípios de 

circularidade176, uma vez que ao longo da narração de um episódio estruturante, como o 

da Falsa Genevra, por exemplo, se inserem outras cenas que se narram por completo, 
                                                 
173 Esta lição desprovida de sentido é assinalda por Micha em nota (Micha, 1978, tI, nota XXXI1, p. 367), 
porém o editor opta por conservar esta incongruência para não interferir no texto.  
174 Há ainda outros pontos em que a sequência narrativa do texto de Micha se afasta da das outras versões 
cotejadas. Todavia, a partir da secção designada “Charrette”, todos os textos têm uma organização 
narrativa semelhante.  
175 Entenda-se totalidade linear como “ direcção no espaço e no tempo” (LAUSEBERG, 2004, p. 101). 
176 Pode haver, de acordo com Lauseberg (2004) transposições da linearidade para a circularidade: 
“transposições da linearidade para a circularidade são os resultados da consciência de totalidades lineares 
fechadas em si” (LAUSEBERG, 2004, p. 101). 



 103

como acontece quando, após a leitura da difamante carta da Dama de Tarmelida, se fica 

a saber que a missiva se trata de um embuste. Os diversos eventos dos episódios que 

observámos vão sendo apresentados, sem interrupções, privilegiando-se a ordem natural 

dos sucessos, ainda que muitas vezes outras passagens sejam intercaladas no discurso, 

estas não perturbam o devir da narração. Retomando o exemplo da cena da carta e da 

traição de Bertolais, o facto de se antecipar o desfecho dos acontecimentos, apontando 

os culpados, não desvia a atenção do enredo principal, mas condiciona, a nosso ver, o 

posicionamento do público face aos intervenientes no episódio. Da mesma forma, 

quando se narram os sonhos de Galeote antes da sua aparatosa queda, não se perturba o 

relato, mas confere-se uma maior autenticidade ao texto. O público compreenderia 

melhor, certamente, por que Galeote tinha caído, desvalorizando-se, em certa medida, o 

facto de o senhor de Sorelois estar pensativo por saber que em breve ia perder a 

companhia de Lançarote. Finalmente, quando se apresentam as acções de Yvain e 

Lançarote face ao mesmo desafio, são mais visíveis as capacidades e as falhas das 

personagens. Lançarote surge como aquele que cumpre o que outros não conseguiram 

levar a cabo, sendo que a estratégia discursiva empregue para destacar a sua proeza, 

contar sucessivamente o desempenho dos cavaleiros, realça ainda mais o seu valor. O 

público não precisava de recordar um momento anterior em que outro cavaleiro tinha 

tentado a aventura, Lançarote aparecia imediatamente a seguir tornando o seu sucesso 

mais flagrante. Já no texto escolhido por Micha pervalece o suspense, como se vê no 

episódio da Falsa Genevra, na narração dos motivos da traição de Bertolais que só são 

revelados quase no final e a aventura é muitas vezes o foco principal em detrimento do 

cavaleiro que a protagoniza, como acontece no relato do percurso de Yvain.  

 Eugène Vinaver (1970) a propósito da composição do Lancelot en Prose e do 

ciclo da vulgata, afirma: 

Les suites d’épisodes se trouvent dès lors entremêlées, imbriquèes les unes dans les 
autres au mépris de toutes les lois relatives à la disposition des matières dans un 
exposé de faits ; au mépris de l’esprit plutôt que de la lettre de ces lois, car toute 
composition entrelaceé peut toujours se réclamer des règles de l’ordo artificialis et 
de la digressio, poussés bien au delà de la limite qu’avait préconisé la rhètorique 
ancienne (VINAVER, 1970, p. 131). 

 

  No nosso entender, a redacção do Lançarote e a do ms. 751BNF caracteriza-se 

por um estilo mais próximo da ordo naturalis177. Todavia, apesar de ser menos 

                                                 
177 Ordo naturalis é “ a situação normal do pensamento e da linguagem que, p. ex., se apresenta na 
sucessão de acontecimentos que corresponde ao decorrer histórico desses mesmos, na narratio ou na 
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imbricado o entrelaçamento e mais linear o discurso, isso não significa que os 

redactores destas versões não usassem a técnica da digressio. Na realidade, de acordo 

com Geoffroi de Vinsauf, autor de uma “arte poética” datada do século XIII178, há duas 

formas de cultivar a digressio, uma delas consiste em desviar-se do tema central, a outra 

permite antecipar o curso dos acontecimentos, mas sem que se perca de vista o fio da 

narração. No nosso entender, é o segundo uso desta técnica que encontramos no texto 

castelhano e no ms. 751BNF. Essa estratégia discursiva é empregue com mestria, não se 

perdendo de vista o fio condutor da narrativa como aliás se observa na passagem em 

que Lionel vê o primo na prisão de Morgain. Os redactores, ao contrário do que sucede 

na versão longa editada por Micha, apresentam as acções de Lionel num plano 

horizontal sucessivo, mantendo a coerência do relato. Todos estes textos tiveram, 

certamente, diversas etapas de escrita o que condiciona a coesão narrativa. Porém, nas 

versões de que nos ocupamos, é notória a preocupação em não perder de vista o 

equilíbrio interno do que é narrado. Desta forma, a versão castelhana e a do ms. 

751BNF representam, no que diz respeito à organização do discurso, “le double príncipe 

de multiplicité et de cohésion, lequel, à la limite aboutit à la création d’un ensemble 

dont tous les éléments s’enlacent comme les fils d’une sparterie” (VINAVER, 1970, p. 

131).  

 A coincidência que se verifica entre a organização da matéria narrativa no 

Lançarote e no ms. 751BNF e, em parte, no ms. 865 Gr, representante da versão curta, 

permite formular a hipótese de que o texto castelhano se aproxima dos grupos onde 

esses testemunhos se incluem179. Porém, como já vimos, estabelecer uma família de 

manuscritos na tradição narrativa do Lancelot não é tarefa fácil, uma vez que o mesmo 

texto pode oscilar entre grupos diferentes. Não basta considerar-se a construção do 

texto, terreno tão sensível, porque é objecto de diversas intervenções, mas convém 

observar-se as diferenças redaccionais que nos transmitam sentidos diferentes. É desse 

confronto que nos vamos ocupar na secção seguinte, procurando afinar as relações do 

                                                                                                                                               
situação linguisticamente usual das partes da frase, da própria frase”. (LAUSBERG, 2004, p. 96). Sobre a 
literatura latina e a Idade Média veja-se o clássico estudo de Curtius (1967).  
178 Referimo-nos às obras Poetria Nova e Documentum de modo et arte dictandi. Veja-se Vinaver (1970, 
p. 132).  
179 Os episódios que perspectivámos, aqueles onde, a nosso ver, as diferenças de disposição narrativa são 
mais significativas, evidenciam que não é apenas no bloco dedicado aos Sonhos de Galeote e à Falsa 
Genevra que ocorrem as diferenças, mas é aí que surgem em maior número, o que confirma que este é um 
ponto fulcral na urdidura do Lancelot en Prose, objecto de diversas intervenções redaccionais. 
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texto castelhano com as versões francesas mais próximas, atestando se o seu 

afastamento face à versão longa editada por Micha é, de facto, consistente.  

 

4– A definição de sentidos. 

   

 Nesta secção vamos atentar em alguns momentos-chave do Lancelot en Prose na 

tentativa de precisar as relações entre a versão ibérica e as versões francesas, 

nomeadamente a do ms. 751BNF e as da edição de Alexandre Micha. Para isso, 

consideramos as diferentes versões, procurando interrogar as lições que nos fornecem. 

Alguns dos episódios a que já aludimos a propósito da disposição do texto são díspares 

na narração dos acontecimentos, como acontece com todo o bloco narrativo em torno 

dos Sonhos de Galeote e da Falsa Genevra, nas passagens que introduzem a demanda de 

Galvão, após o sobrinho de Artur ser preso por Carados, e no episódio do Vale sem 

Retorno, nomeadamente na descrição de Morgain e nos objectos associados à magia e 

ao amor180. Será nestas diversas formas de contar a mesma “estória” que a nossa 

atenção vai incidir.  

 

4.1– Dos Sonhos de Galeote ao Amor Feudal.  

 

 O relato das perturbadoras visões de Galeote é bastante semelhante em todas as 

versões longas181 consultadas, figurando apenas, como já vimos, em locais divergentes 

nos vários textos. Contudo, os episódios desencadeados ou relacionados com os sonhos 

do senhor de Sorelois apresentam redacções distintas nos vários testemunhos. Após o 

confronto que efectuámos entre as diversas narrativas, concluímos que, no episódio da 

“Fausse Guenièvre”, a versão castelhana é extraordinariamente coincidente com aquela 

que o ms. 751BNF preserva. Comecemos por observar a narração dos sonhos de 

Galeote, pois, como veremos, a partir dela se desenvolve um relato que equaciona uma 

visão de grande especificidade em torno do amor como valor feudal182.  

                                                 
180 Conforme já dissemos, há alguns pontos da versão castelhana que não encontram correspondência com 
nenhuma versão francesa. Situam-se ao longo do texto, de forma esparsa, e em conjunto no final da 
narrativa. Esses episódios serão observados em secção própria na Parte III desta dissertação.   
181 O único sonho descrito na versão curta, representada pelo ms. 768BNF, é totalmente distinto do das 
restantes versões pelo que não é pertinente o confronto. Veja-se Micha, (1979, t.III, §12, pp. 12-13). 
182 Este tema foi objecto de uma comunicação intitulada “Do Amor no Lançarote do Lago”, que 
apresentámos no XII Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval, Setembro de 2009, 
Cáceres. (Correia, 2010).  
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 Galeote tivera dois sonhos perturbadores quando deixara a corte de Artur e se 

dirigira para para Sorelois (LL, IV, pp. 3-4). No primeiro sonho figurava uma serpente 

coroada183 que passava por entre vários cavaleiros e se dirigia a ele, queimando-o com o 

seu fogo abrasador. O filho da Bela Gigante ficou espantado com tão extraordinária 

visão, mas não comentou nada com ninguém pois não a sabia interpretar: “más bien se 

guardó de lo dezir a ninguno fasta que supiese la verdad”184 (LL, IV, p. 4). No segundo 

sonho via o corpo aberto e notava que tinha dois corações do mesmo tamanho. Porém, 

um deles transformava-se em leopardo e desaparecia na floresta185. Em seguida, o 

coração que ficara tornava-se muito pequeno, era-lhe retirado e todo o corpo 

definhava186, o que fazia o nobre cavaleiro sentir-se perto da morte.  

 Estes sonhos perturbaram-no sobremaneira e quando cavalga com Lancelot 

rumo a Sorelois, por pensar tanto neles, perde as rédeas do cavalo e cai por terra. Segue-

se um dramático momento em que Lançarote cai esmorecido por ver o companheiro 

jazer no chão, depois Galeote desmaia e, finalmente, ambos se alegram por verem que 

estão vivos e que a queda foi apenas aparatosa. Todavia, Lançarote repreende o filho da 

Bela Gigante por se deixar levar pelo seu pensar que quase o conduziu a uma morte 

vergonhosa. Além disso, o cavaleiro teme que Galeote esteja “sanhudo” com ele e que 

não lhe diga os motivos de sua zanga. O rei de Sorelois responde que está apreensivo 

pois sente que já ganhou mais do que algum outro nobre na terra ganhara, mas que 
                                                 
183 Na versão editada por Micha (1978) a serpente não tem coroa (MICHA, 1978, t.I, §II, p. 7). Nos textos 
do ms. 751BNF e 9611BNE a identificação do animal com a rainha é mais evidente, ao fornecer-se o 
detalhe da coroa. Além disso, na edição, o fogo da serpente apenas faz com que Galehout perca “la moitié 
de tos mes membres” (MICHA, 1978, tI, §II, p. 7) enquanto no Lançarote e no Lancelot (ms. 751BNF) 
“lo quemava todo” (LL, IV, p.6) / “Si espandoit sor lui tant de feu qu’il de la flamme getoit parmi la 
boche ardoit tous » (ms. 751BNF, f. 144vI, p.1 do anexo deste trabalho). A acção da rainha/serpente é 
avassaladora nestas versões, destruindo Galehout.  
184 A edição de Micha não contém este pormenor, apenas se mantém a descrição dos sonhos. Mais uma 
vez, a leitura fornecida pelo ms. 751BNF concorda com a versão castelhana: “mult fu ses songes lais et 
hideus et mult en fu Galehot espoantez, mais bien se sela qu’a nul ren ne l’espandi” (ms. 751BNF, f. 
144vI, Anexo I, p. 1).  
185 LM fornece um texto mais elíptico, não sendo claro que o leopardo desaparece na floresta: “si devenoit 
un liepart et se feroit en une grant compagnie de bestes salvages” (t.I, §II, p. 7). 
186 O 9611BNE tem a seguinte lição: “semejauale que le sacaran el otro coraçon e que se le hiçiera mui 
pequeño e despues que se le sacaua todo el cuerpo e todos los mienbros” (f.2r). No nosso entender, a 
palavra “sacava” deve ler-se “secava” resultando a grafia do ms. de um lapso de copista ou da frequente 

substituição de [ǫ] por [a]. Veja-se a lições das versões francesas: ms. 751BNF: « Et quant il ne la veoit 
mais, si li estoit avis qui touz li autres cuers li cheoit  soit toz de dens le ventre.  Et apres li sechoit toz de 
dens et tot li cors et tot li mambre » (f.144vI, Anexo I, p. 2) ; LM : « Et quant je me regardoie, si en 
perdoie l’un, et quant il ert partis de moi, si devenoit un lieupart et se feroit en une grant compangie de 
bestes salvages. Et maintenant me sechoit li cuers et tos lis cors et m’ert avis el songe que je moroie 
(1978, tI, §II, p. 7) ». De notar que a lição castelhana não coincide com nenhuma das apresentadas, ainda 
que se aproxime mais do texto do ms. 751BNF. O Lancelot editado por Micha fornece uma leitura 
elíptica, não sendo claro o que sucedeu com o segundo coração com que Galehot sonhara.  
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estará prestes a ter uma grande perda. No texto editado por Micha, Lancelot pede a 

Galehot, em nome do serviço que lhe presta, que lhe conte a razão da sua angústia, 

seguindo-se o relato dos sonhos. Como já verificámos, essa narração surge no início do 

episódio nas versões castelhana e do ms. 751BNF, que a seguir à queda de Galehot 

contêm uma extensa explicação em torno do “cuidar” do senhor de Sorelois. Assim que 

o filho da Gigante confessa o receio de perder o que mais lhe é caro no mundo, 

Lançarote admira-se por o “mais poderoso príncipe de amigos e de tierra” (LL, VI, p. 6; 

ms. 751BNF, Anexo I, p. 5) poder ter medo de perder algo. A resposta do companheiro, 

apenas presente na versão castelhana e no texto do ms. 751BNF, esclarece-o, uma vez 

que Galeote lhe diz que não teme a perda de bens, mas a de amor de amigo. 

 O discurso de Galeote (LL, VI, p. 6; ms. 751BNF, Anexo I, p. 5) centra-se na 

dicotomia entre o valor da terra e o valor da amizade. O rei discorre sobre a pouca 

importância das posses materiais argumentando que “pérdida de tierra ni de aver es raez 

de cobrar a ome poderoso cada que quisiere, mas pérdida del leal amigo (…) no puede 

ser cobrada” (LL, VII, p.6; ms.751BNF, Anexo I, p. 5). A fidelidade que um homem 

bom deve a seu amigo tem de ser sólida e constante pois este não o deve esquecer, nem 

mudar os seus sentimentos, mas “amar segumd la bondad e el prez fallar en lo que ama, 

quier sea ome quier sea mujer, y este amor es leal e todos los otros son bastardos”( LL, 

VII, p.6; ms. 751BNF, Anexo I, p. 5). Além disso, quando “ome mete todo su coraçón 

en amar a su amigo” (LL, VII, p.6, ms.751BNF, Anexo I, p. 5) deve conciliar os seus 

gostos com os dele e é deste nobre sentimento entre amigos que nasce o verdadeiro 

amor: “y este amor es leal y todos los otros son bastardos” (LL, VII, p. 6; ms.751BNF, 

p. 5). Galeote acrescenta que perder um amigo que se ama verdadeiramente, isto é, sem 

nunca o esquecer, é fatal pois “ome pierde la cosa que mas ama no deve ome más bivir” 

(LL, VII, p. 6; ms.7 51BNF, AnexoI, p. 5). O rei de Sorelois sublinha mais uma vez o 

pouco valor da terra em comparação com o único valor, o de ter amigos verdadeiros, 

pois, diz Galeote, “yo no precio ningún guaño sino de amigos e parientes” (LL, VII, p. 

6; ms.751BNF, Anexo I, p. 6). Além disso, confessa que é este o sentimento que o une a 

Lançarote visto que se o cavaleiro morresse, ele também já não viveria, recordando-lhe 

que já por ele perdera terras187, e afirmando querer “aver buestra compaña tanto que vos 

                                                 
187 Como só chegaram até nós o segundo e terceiro livros de Don Lançarote, esta remissão só se 
compreende à luz do testemunho francês. Como sabemos, Galehot poderia ter conquistado as terras de 
Artur, mas não o fez. Impressionado com a proeza de Lancelot, rendeu-se quando este lho pedira. Veja-se 
Micha, (1982, t.VIII, pp. 39-128). 
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pluguiese dela como a mí place buestra que ser señor del mundo e non averbos por 

conpañero” (LL, VII, p. 6, ms. 751BNF, p. 6).   

 Este longo discurso parece ter uma clara inspiração na obra de Aristóteles, Ética 

a Nicómaco188, mais concretamente, nos Livros VIII e IX em que o filósofo fala de 

questões relacionadas com o amor e a amizade189. Se atentarmos nas palavras de 

Aristóteles, facilmente se percebe a correspondência entre estas e as de Galeote que 

anteriormente citámos:  

  
 Pois ninguém há-de querer viver sem amigos, mesmo tendo todos os restantes 

bens. (…) Que vantagem haveria numa tal prosperidade se lhes tivesse sido 
retirada a possibilidade de fazer bem, sobretudo quando fazer bem aos amigos é o 
melhor e o mais louvável que há? Ou de que modo poderá ser cuidada e 
preservada a prosperidade assim sem amigos? (Ética, 2006, p. 184). 

 

 No nosso entender, este excerto de Aristóteles é fulcral para nos ajudar a 

compreender o sentido do amor que Galeote apregoa como sendo o mais nobre e a 

verdadeira riqueza do homem poderoso. Note-se que o filósofo também sublinha que a 

“amizade perfeita existe entre os homens de bem e os que são semelhantes a respeito da 

excelência (…) o modo mais autêntico de amar e a amizade no sentido verdadeiro (…) 

apenas se verifica entre os melhores” (Ética, 2006, p. 184).  

 Desta forma, a amizade que Galeote refere vai além da máxima, também 

aristotélica, de que amar é querer o bem do outro190. Na verdade, este amor é maior do 

que as possessões terrenas pois estas só fazem sentido se houver amigos que, retomando 

a citação de Aristóteles, mantêm as terras e fazem com que elas prosperem. Neste 

sentido, o amor de Galeote assume uma carga semântica compreensível no quadro da 

mentalidade feudal. Segundo o clássico trabalho de Marc Bloch (2001), a relação de 

dependência pessoal que se estabelecia entre o senhor e o vassalo191 assentava na 

permissa intemporal de “procurar um protector, ter prazer em proteger” (BLOCH, 2001, 

p. 161). Os guerreiros que protegiam os domínios senhoriais eram o pilar da relação 

feudal, a base da manutenção do poder. Para conseguir que esta tensa relação se 

                                                 
188 CAEIRO, António de Castro (trad), 2006. 
189 Segundo Caeiro (2006), o grego “filias” pode ser traduzido por amizade, amor ou afeição. Veja-se a 
nota 213 de Caeiro (trad., 2006 p. 268). 
190 Manuel Alexandre JÚNIOR, Paulo Farmhouse ALBERTO e Abel do Nascimento PENA (Trads.) 
Aristóteles, Retórica, 1998.  
191 Segundo Bloch (2001) Na relação de dependência entre dois homens, o superior é designado “senhor” 
e o seu subordinado pode ser cahamado “vassalo”, “homem”, ou, até inícios do século XII, 
“recomendado”.  
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mantivesse, o senhor tinha de ser generoso, “a sua autoridade media-se pela sua 

generosidade” (DUBY, 1994, p. 178).  

 Galeote representa, hiperbolicamente, esta necessidade de largesse associada às 

funções do senhor feudal. Não só abdicou da sua condição de senhor pleno, rendendo-se 

a Artur para obter a companhia de Lançarote, como se dispõe a oferecer-lhe as suas 

próprias terras. Mais adiante no romance, quando se prepara para partir em auxílio da 

corte arturiana, após o anúncio da Falsa Genevra, Galeote propõe a Lançarote que este 

assuma as terras como suas: 

 
Yo vos quiero tomar en escogencia de cuantas tierras yo he que son muy ricas, que 
tomedes ende quales quisiéredes e si vos non avondare un reigno, tomad todos los 
mios e yo conquiriré asas de tierras com la ayuda de Dios y com la vuestra (LL, 
XL, p.28)192.  

  
 O discurso em torno da importância de prezar os amigos reafirma esta atitude de 

dádiva. O senhor considera o cavaleiro como um seu par. Ambos dependem um do 

outro para o bem comum, Galeote quer para o seu amigo “o bem que quer para si 

próprio” (Ética, 2006, p. 184). Esta dádiva desmedida actualiza a máxima da relação 

feudal, segundo a qual os senhores deviam “partilhar os frutos da sua exploração. Para 

não ver os amigos afastarem-se deles, como eles próprios se haviam afastado do rei”193 

(DUBY, 1994, p. 178). A função guerreira, representada pelo cavaleiro, é essencial para 

conferir legitimidade a Galeote. Esta sobrevalorização da acção cavaleiresca encontra-se 

em diversas obras medievais. De acordo com FLORI (1998, pp. 114-115), este grupo de 

homens a cavalo era o preponderante nas batalhas, desempenhando um importante papel 

na obtenção e protecção de terras. Nas palavras de Duby, “para os princípes que 

desejavam conter as pressões cada vez mais vivas do poder capetíngio, não havia mais 

segura muralha, no último terço do século XII, do que a cavalaria”. (DUBY, 1994, p. 

319).  

                                                 
192 Idêntica passagem encontramos no ms. 751BNF (Anexo I, p. 54) e em LM (t.I, §V, pp.74-75). Na 
edição de Micha, Galehot refere explicitimente que, se os seus reinos não bastassem a Lancelot, ele o 
ajudaria a conquistar as terras que Claudas, rei da Deserta, tomara injustamente ao pai do cavaleiro, Ban 
de Benoic.  
193 Mauss (2008) no célebre Ensaio Sobre a Dádiva, conclui que dar e receber é um sistema característico 
de sociedades arcaicas – Mauss estudou, sobretudo os Polinésios – que se regiam pelo sistema de 
prestações totais. Assim, a generosidade e a capacidade de dar e retribuir contribuíam para o equilíbrio da 
sociedade: “estas prestações e contraprestações contratam-se sob uma forma preferencialmente volutária, 
através de presentes, de prendas, e bem que sejam, no fundo, rigorosamente obrigatórias sob pena de 
guerra privada o pública. (MAUSS, 2008, p. 58). O autor acrescenta que muirtas destas estruturas 
sociológicas em torno da dádiva se observam no Direito Antigo, nomeadamente, o germânico. É 
interessante constar que também na organização feudal a dádiva adquire o estatuto de função obrigatória, 
pelo menos para a aristocracia.  
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 No nosso entender, a exacerbada amizade de Galeote compreende-se no seio das 

tensões feudais, em que todos estavam ciosos de medir poderes. O valor das terras é 

aqui secundarizado em detrimento daqueles que as conquistavam. Lançarote é a arma 

necessária para garantir o aumento de possessões e de autoridade, por isso, vale mais do 

que elas. Se ele mantivesse a companhia do mais nobre cavaleiro, teria todas as 

condições para ser o maior senhor feudal, pois, e de acordo com Duby, “la féodalité 

s’enracine à la fois dans la seigneurie rurale et dans la compagnie militaire”(1988, p.85).  

 As bases da relação que Galeote tanto desejava ter com Lançarote parecem estar 

longe de qualquer sentimento sensível, pertencendo antes à na esfera daquilo que 

poderemos designar como amor social194, ou seja, uma relação de interesse mútuo, com 

base na lealdade que aquele que ama encontra no que tem “prez e loor”.   

 Galeote ambiciona que Lançarote seja o seu homem, mas está pesaroso porque 

sabe que o cavaleiro pertence à Távola Redonda, logo dificilmente o terá sempre a seu 

lado. Sendo um príncipe “sesudo” e poderoso, gostaria de ter junto de si um amigo que 

fosse, segundo Aristóteles, “uma ajuda para a realização de acções excelentes” (Ética, 

2006, p.180). Não falta a Galeote superioridade no manejo das armas, nem em 

generosidade, falta-lhe o mais precioso bem, o valoroso amigo que ele tenta, a todo o 

custo, obter. O belo discurso do rei de Sorelois evidencia o seu valor enquanto senhor 

pois demonstra uma capacidade de dar sem limites195. Ora por tudo o que temos vindo a 

observar, cremos que o “fazer bem” é uma das virtudes de Galeote. O Senhor de 

Sorelois possui uma das virtudes mais apreciadas no senhor feudal, exaltada por 

diversos trovadores, a generosidade, o donar. Como diz José Carlos Miranda (2005), o 

donar é  

a capacidade de distribuir o dom que deve caracterizar os poderosos, ou seja, da 
dádiva gratuita e não mensurada daquilo que o senhor possui pelo facto de ocupar 
o lugar que ocupa (…) uma disposição permanente quase entendida como uma 
característica de espírito, sem a qual estes [os senhores] não são dignos de louvor 
nem de serviço mas apenas rics avars ou rics malvatz e avols gentz (MIRANDA, 
2005, p. 135). 
 

No nosso entender, a acção de Galeote pauta-se pela “dádiva gratuita e não mensurada” 

pois, como verificámos, ele aceita prescindir da sua condição de senhor para se 

                                                 
194 Esta expressão foi usada por filósofos como Guilherme de Saint-Thierry que define este tipo de amor 
no De Natura et Dignitate amoris como amor socialis quia ex corporali cohabitatione in unum, ex 
similtudine professionum ex parilitate studiorum, aliisque hujumodis causis, confoederatur, mutisque 
officis enuriturm maxime animalis es videtur”. In IMBACH, R e ATUCHA, I (org), 2006, p. 40.  
195 Na Ética de Aristóteles diz-se que “a excelência dos amigos (…) consiste na capacidade de dar amor” 
(Ética, 2006, p.192). 
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transformar em vassalo do rei Artur. Fá-lo, como também já dissemos, pela vontade em 

ter junto a si o melhor dos cavaleiros. Como vimos mais atrás, no momento em que 

oferece os seus domínios a Lançarote, Galeote acrescenta: “tomad todos los mios 

[reinos] e yo conquiriré asas de tierras com la ayuda de Dios y com la vuestra” (LL, XL, 

p.28). Assim, depreende-se que a conquista de terras não estava arredada da vontade do 

senhor. Esta atitude confere-lhe também outra característica que o senhor feudal deveria 

possuir, a proeza, “a predisposição para a acção bélica” (MIRANDA, 2005, p.135). 

Assim, parece que estamos perante a imagem idealizada do que deveria ser o senhor 

feudal, conquanto esta estilização da figura de Galeote seja, em certa medida, paradoxal. 

Aquele que reúne todas as condições para ser um exemplar senhor renuncia a essa 

condição na hierarquia social: por amor de Lançarote, ele torna-se vassalo de Artur. 

Como compreender que, detentor de tão apreciadas virtudes, o donar e a proeza, 

Galeote não exerça a sua função?  

 Christianne Marcello-Nizia (1981), num artigo sonbe o “amor cortês” analisa a 

relação entre Galehot e Lancelot no Lancelot en Prose. A investigadora acredita que o 

que norteia as acções do filho da Bela Gigante é o amor desmesurado que sente pelo 

cavaleiro. A autora defende que o “amor cortês”, sempre mediatizado por um homem, 

como acontece na relação Lancelot/Guenièvre em que Galehot é um intermediário e 

confidente dos amores entre o cavaleiro e a rainha, exprime, na realidade, outro tipo de 

relação que vai além da construção social ou do imaginário romanesco do amor fino: 

L’hypothèse que j’ai tente de formuler est la suivante : lire, das cette figure 
privilégiée de l’amour courtois qui reste attachèe aux noms de Lancelot et 
Guenièvre, de Tristan et Yseut, l’expression déplacée, diférée, d’un autre type 
d’amour encore plus transgressif, encore plus oculté : un amour homossexuel, ou 
tout au moins une relation de séduction réciproque instaurée entre le seigneur et le 
jeune (MARCELLO-NIZIA, 1981, p. 979). 
 

Esta hipótese coloca alguns problemas, reconhecidos pela autora, nomeadamente a 

inexistência de obras em língua francesa, ou em língua vulgar, que falem sobre a 

homossexualidade como algo positivo196: 

                                                 
196 Todavia, convém não esquecer que o tema do amor homossexual não era desprezado pela civilização 
Ocidental. É de todos conhecida a ampla difusão que esse tema teve na literatura e cultura gregas, e 
também na romana, para além disso na poesia hispano-árabe medieval são várias as composições em 
torno da relação entre dois homens. Sobre a homossexualidade na idade Média veja-se, por exemplo, 
Duby, Barthélemy e La Rocière (1990) Sobre a poesia árabe medieval e o homoerotismo consulte-se 
RubieraMata(1989)emhttp://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/89558068292340921298068/i
ndex.htm. No nosso entender, não é no cariz homossexual do par Galehot/Lancelot que reside a chave da 
interpretação no que diz respeito quer à relação entre as duas personagens, quer ao papel de Galehot ao 
longo do romance. Como esperamos continuar a demonstrar, a função do senhor de Sorelois no Lancelot 
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Or, il semble bien que la littérature en langue vulgaire, destiné avant tout au 
public noble laïc, ne puisse alors dire sans detour la possibilité d’une relation de 
dilection ─autre que familiale─ entre deux hommes de classes d’âge et de 
positions sociales différentes (...). Dans la litterature romanesque en français, 
l’homossexualité masculine n’est evoquée que pour être aussitôt déniée et 
condamné (MARCELLO-NIZIA, 1981, p. 979). 
 

Desta forma, apenas se pode interpretar a existência de uma relação de tipo 

homosseuxal entre Lancelot e Galehot “sous une forme figurée” (MARCELLO-NIZIA, 

1981, p. 979). A nosso ver, esta leitura merece algumas reservas. A primeira delas, 

como a autora aponta, é o facto de não existir na literatura destinada aos nobres laicos o 

tema das relações entre homens com esta conotação. É certo que não podemos esquecer 

que já desde a literatura grega e latina a homossexulaidade masculina, e até a pederastia, 

faziam parte das construções literárias onde eram apresentados de forma mais ou menos 

velada. Contudo, como afirma José Carlos Miranda (2005) “a literatura em latim, típica 

dos homens cultos, dificilmente projectava qualquer exemplaridade fora dos muros da 

sua circulação” (MIRANDA, 2005, p. 125).  

 Como compreender então que uma das personagens de maior relevo do Lancelot 

en Prose, aquela que reúne as mais apreciadas virtudes do senhor feudal, fosse 

apresentada como fazendo parte de uma relação ilícita?197 Não é impossível, mas 

parece-nos pouco provável. A nosso ver, a figura de Galehot, e a sua relação com 

Lancelot, dificilmente seria lida fora dos quadros da mentalidade feudal e dos valores 

socialmente aceitáveis, num contexto em que “se trocavam serviços, gestos, atitudes, 

mas também emoções e sobretudo confiança – fides – frequentemente correlaccionada 

com amor” (MIRANDA, 2005, p. 123). A sua desmesura, fortemente acentuada na 

dádiva extrema, lembra algumas coblas do sirventês de Bertrand de Born198, “Bèl m’es 

                                                                                                                                               
deve ser entendida no quadro da organização social do século XIII, funcionando como um modelo de 
suserano uma vez que tipifica as qualidades que um sábio princípe deveria possuir. 
  
197 Jean Frappier (1964) num artigo sobre a personagem Galehot afirma: “comme on se tromperait 
pourtant si l’on allait soupçonner l’auteur d’avoir peu songé a ternir d’un ombre d’impureté ce rêve idéal 
d’amitié ! Tout relève du coeur dans Galehaut » (FRAPPIER, 1964, p. 545). Para Frappier é a desmesura 
o orincipal « pecado » de Galehot, não apenas na amizade que nutre por Lancelot, mas também na sua 
desmedida ambição.  
 
198 Bertrand de Born é um dos trovadores occitânicos da segunda metade do século XII. Ainda que possa 
ser considerado excêntrico (Miranda, 2005), as suas composições são testemunho daquilo que o 
imaginário trovadoresco defende ou recusa. Miranda (2005) a respeito de uma cantiga deste trovador, “Ar 
vem la coindeta sazos”, dedicada a Ricardo Coração de Leão, nota a exaltação da dádiva do senhor: “ o 
primeiro – o donar – irrompe no texto de uma forma de tal modo abrupta que não deixa lugar para que se 
apresentem motivações que o justifiquem. É como se de uma imposição imotivada se tratasse” 
(MIRANDA, 2005, p. 137).  
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quan vei chamjar lo senhoratge”. Nesta composição, o trovador discorre sobre a 

oposição entre velhos e novos, apelando à necessidade de renovação, ou seja, a preterir 

o “senhor velho” pelo novo enunciando as virtudes deste último: 

Joves es òm que lo seu be engatge, 
E es joves quant es be sofraitós; 
Joves se te quan pro’l còston ostatge, 
E joves es quan fa estragatz dos; 
Joves se te quant art l’archa e’l vaissèl 
E fai estorn e vòuta e cembèl ; 
Joves se te quan li platz domnejar, 
E es joves quan be l’aman joglar. 
 
Vèlhz es rics òm quan re no met en gatge 
E li sobra blatz e vis e bacós; 
Per vèlh lo tenc quan liura òus e formatge 
A jorn charnal si e sos companhós; 
Per vèlh, quan vèst chapa sobre mantèl, 
E vèlh, si a chaval qu’òm seu apèl; 
Vèlhz es quan vòl un jorn en patz estar, 
E vèlhz, si pòt gandir sens baratar. 
 
Mon sirventesc pòrta, vèlh e novèl, 
Arnautz joglars, a Richard, que’l chapdèl, 
E ja tesaur vèlh no vòlha amassar, 
Qu’ab tesaur pòt jove prètz gazanhar199.  
 
 

Galehot é o oposto do “vèlhz” uma vez que tudo distribui e faz estragatz dos ao invés 

de ser rics avars. Como o “joves” ele preza os torneios e a dádiva. Quando se dispões a 

conquistar novas terras, para oferecer as suas a Lançarote, ele sabe “qu’ab tesaur pòt 

jove prètz gazanhar”. 

 A sua figura e as suas acções são em tudo hiperbólicas: é filho de uma gigante, 

sábio e poderoso. Todas estas qualidades são um excesso, desde a sua proporção física, 

até ao sonho ambicioso da Orgulhosa Guarda, que vê desmoronar-se diante dos olhos, 

até ao reino que perde para Artur. Herói trágico que assiste ao seu inevitável fim, sem 

                                                 
199 Jovem é o homem que empenha os seus bens/E é jovem quando tudo lhe falta; /É jovem quando gasta 
muito com seus hóspedes/E jovem é quando faz dons esplêndidos; /É jovem quando queima as arcas e os 
vasilhames/E organiza liças, justas e torneios. /É jovem quando lhe agrada servir as donas/E é jovem 
quando o amam os jograis. /Velho é o homem rico que nada empenha/E a quem sobra trigo, vinho e 
presunto; /Por velho o tenho quando oferece ovos e queijo, /Em dias carnais, a si próprio e aos seus 
companheiros; /Por velho, quando enverga o manto sobre a capa /E velho se tem um cavalo que dizem ser 
seu; /É velho quando quer um só dia estar em paz/E velho se pode gastar sem desbaratar. /Leva o meu 
sirventês velho e novo, / Jogral Arnaut, a Ricardo, para que ele o proteja/E diz-lhe que não queira 
acumular tesouros velhos, /Pois só com jovens tesouros poderá ganhar valor. A edição que usámos é ade 
BEC, Pierre (1979). A tradução para português é da responsabilidade da Doutora Ana Sofia Laranjinha, a 
quem agradecemos.  
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nada poder fazer contra o inexorável destino200. Assim, não cremos que a leitura de 

Marcello-Nizia seja suficiente para compreender a dimensão de tão paradoxal 

personagem como Galehot. As suas qualidades, destacadas pela retórica literária, eram 

aquelas que já desde os primeiros cantos trovadorescos se propalavam como 

característica do senhor feudal. O mal que o perturba e o faz pensar, é, precisamente, o 

amor. Cremos que é na interpretação dessa “maladie d’amour” que pode residir a 

explicação para tão antitética figura. 

 Conforme o primeiro sonho já lhe revelara, há um grande entrave à realização 

dos seus intentos. A serpente coroada que o dilacera com o fogo retira-lhe o mais 

importante dos bens. É essa a razão da sua tristeza e do pensar que o fazem cair do 

cavalo. Galeote sabe que Lançarote é o cavaleiro da rainha e que só age segundo as suas 

vontades. A relação de amor complexifica-se pois estabelece-se um dilema entre o 

“amor feudal” e o “amor fino”, o que propalava a mesura e a vassalagem do cavaleiro à 

dama. Esta incompatibilidade que o texto deixa adivinhar é explicitada na interpretação 

dos sonhos feita pelos clérigos de Artur, sobretudo pelas palavras do mais alto 

representante, Helias de Tolosa.  

 Depois desta explicação sobre o valor da verdadeira amizade e após chegar a 

Sorelois, Galeote decide chamar os melhores clérigos de Artur para que lhe possam 

interpretar os sonhos que tanto o perturbam. O senhor das Estranhas Ínsuas teme pela 

sua saúde física e diz mesmo a Helias de Tolosa, o mais sábio dos mestres enviados 

pelo rei Artur, “no puedo aver folgança ni bien y é gran miedo de perder el cuerpo por 

esta gran cuita o por este miedo, tanto me tiene por maltrecho” (LL, XXV, p.17; 

ms.751BNF, Anexo I, p. 27). O clérigo diz então que o corpo pode ter muitos males, 

mas o coração apenas pode três:  

 perder ome las cosas que mucho ama, así como perder omen buen amigo o 
pariente (…)outra cuita de coraçón(…) ome es abiltado por palabra o es ferido 
o llagado por abiltamiento (…) la tercera, e saved qu’esta non guarecerá 
ningum coraçón, esta llama  las gentes mal de amar (LL, XXV, p.18; ms. 
751BNF, Anexo I, p. 28). 

 

 Helias explicita a cura para os dois primeiros males, sendo que para a perda de 

alguém o melhor remédio é “alimosna o oración” (LL, XXV, p. 18; ms. 751BNF, 

Anexo I, p. 28); e para o coração ferido por palavras ou gestos o alívio será a vingança, 

uma vez que “coraçón verdadero y el recio nunca aberá folganza ni paz fasta que rienda 

                                                 
200 O carácter introspectivo e hiperbólico da personagem forma motivos para que Ferdind Lot (1954) 
caracterizasse o senhor de Sorelois como um “Hamlet Médiéval” (LOT, 1954, p. 66). 
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por mal mal y deshonra por desonra”( LL, XXV, p. 18, ms.751BNF, Anexo I, p. 28). 

No primeiro caso parece evidente que o recurso à Igreja seja o indicado tanto para 

confortar quem perdeu alguém, como para rezar pelos que partiram; já a vingança como 

lenitivo requer uma maior fundamentação. Helias apresenta um intrincado argumento 

para justificar esta afirmação, em que salienta que o corpo é a casa do coração e 

enquanto as feridas na carne passam com o tempo, o coração guarda-as pois foi 

desonrado. Assim, todos aqueles que forem atingidos no coração, na honra, devem 

vingar-se. O Antigo Testamento, autoridade máxima, ao explicitar as leis que devem 

vigorar no mundo dos homens, advoga “se alguém fizer mal ao seu próximo far-se-lhe-á 

o mesmo que ele fez: fractura por fractura, olho por olho, dente por dente” (Levítico:24, 

19-20).  

 A última maleita do coração é incurável, porque se prende com o amor. Para a 

explicar, o sábio mestre recorre explicitamente ao peso da auctoritas, Aristóteles201:  

 y Aristótiles dize, nuestro maestro dize, así que nunca ama ome lo que le 
escaesce e  ansí abiene que acávalo,  que acavar quiere, de su amor no pierde 
por ende cuita, antes finca en prisión (…) sienpre es en afán y en travajo por 
servir e por honrar e por afagar e aquello que ama, y sienpre es en deuda de lo 
perder o de ser alongado por falsa razón(…)por todo esto á de pasar lo que 
ama(…) toda esta cuita á una gran folgança de ver como de oír e de creer a 
conpaña de lo que ama (LL, XXV, p. 18, ms.751BNF, Anexo I, p. 29). 

 
 O amor cessa, como diz Helias, quando há esquecimento, pois o sentimento não 

é verdadeiro e a vontade do homem é terminar essa relação. Tal como se observa no 

discurso de Galeote que analisámos, em que o Senhor de Sorelois afirma que “de 

derecha raçón es que ome ame a su amigo lueñe y cerca sin olvidar” (LL, VI, p.6), 

sendo que a perda ou o afastamento de quem se ama é inspurtável, as palavras de 

“Aristóteles”  confirmam que quando ama de facto, o homem está preso às vontade do 

                                                 
201 É interessante que se refira explicitamente Aristóteles como fonte desta explicação. É certo que, como 
nota Duby, no século XIII em França, “les maîtres commençaient à révéler à les étudiants éblouis le corps 
entier, merveilleux, bouleversant, de la philosophie grecque”(DUBY, 1988, p. 84). Assim, não é estranho 
o uso do nome de Aristóteles para consolidar um argumento. Todavia, tal procedimento não é corrente no 
romance arturiano. É comum a citação de fontes mais ou menos verídicas, a remissão para entidades reais 
ou ficcionadas, mas não é vulgar a construção de um discurso de índole quase tratadística para justificar 
as acções das personagens. Note-se que, mais adiante, quando os sábios de Artur descodificam os sonhos 
de Galeote, um deles recorre a Catão para convencer o senhor de Sorelois a respeitar as “poridades”de 
Cristo, nomeadamente, no que respeita a conhecer o dia da morte: “bedes que dize Catón a su hijo que no 
demande las poridades de Dios ni que voluntad trnía Dios a cada uno”. (LL, XXVIII, p.20). Esta frase 
poderá ter usado as célebres sentenças de Catão ao seu filho, os Distica Catonis, obra bastante difundida 
na Idade Média. Segundo Crosas López (2010) os Disticha Catonis são um conjunto de máximas morais 
latinas a tribuídas a Catão, o Censor (234-149 a. C). A história do texto não é clara, mas Crosa López 
acredita que é possível que derivem de uma versão de Catão o Velho. Foi no século XIII que se 
registarma mais traduções e refundições do “Pseudo-Catão”, nomeadamente em francês, pela mão de 
Alart de Cambrai. 
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outro, sucumbe aos seus desejos, é levado pela “force d’amor” que o consome. A última 

das doenças do coração é a “cuita de amor” aquela por que o “fins amans” passa quando 

se rende ao olhar da dama.  

 Pela sucinta análise que fizemos da explicação do mestre de Tolosa em torno dos 

males do coração, permanece a dúvida sobre o significado deste discurso no romance, 

mais concretamente, articulado com a personagem Galeote. Como vimos mais atrás, o 

senhor de Sorelois tem uma longa fala sobre o valor de ter amigos junto de si que 

justificam a perda de terras. A amizade fiel, baseada na proeza do outro, é o único bem 

que importa preservar. A nosso ver, as diversas concepções de amor que a versão 

castelhana e o texto francês do ms. 751BNF ilustram não são contraditórias, mas 

ressemantizam o conceito. Não se considera apenas a fin amors protagonizada por 

Lancelot e Guenièvre, aquela em que o cavaleiro suspira e perde o sens pela dama, 

superior a todas em beleza e cortesia. Galeote preza o valor cavaleiresco e a heroicidade 

do amigo. Em última análise poder-se-ia ler o desmesurado amor do senhor de Sorelois 

como uma “reprobatio amoris”, de acordo com o defendido por Andreas Capellanus no 

célebre De Amore.  

 Esta obra do século XIII202 teve ampla difusão, como o testemunham diversos 

manuscritos e traduções, influenciando vários autores (CREIXEL VIDAL-QUADRAS, 

1990, pp. 25-34). A sua definição do amor denota uma clara influência ovidiana e 

bíblica, pese embora as diversas contradições que o seu conteúdo evidencia. Assim, 

neste tratado dividido em três livros, discute-se a origem e significado do amor, as 

transformações de que pode ser alvo, e, por último, a reprovação desse sentimento. 

Como se depreende, o conteúdo deste tratado coloca problemas diversos, tendo em 

conta, sobretudo, que os dois primeiros livros versam os benefícios e as regras do amor 

e o último condena os pressupostos anteriormente defendidos. Não é propósito do nosso 

trabalho problematizar a génese e organicidade do livro de Andreas Capellanus, mas 

cremos ser pertinente observar algumas passagens do terceiro livro. Continuando a 

seguir Ovídio e Cícero de perto, o autor confronta o valor do amor carnal, entre um 

homem e uma mulher, e a importância da amizade. A relação entre os amantes pode 

afastar os amigos e não há nada mais valioso do que a amizade:  

Tertia quoque ratio amorem cunctis evitare suadet. Nam exinde unus ab 
altero divertitur amicus, er inimicitiae inter homines capitales insurgunt 

                                                 
202 Há várias teorias sobre a datação deste tratado, mas parece ser consensual que terá sido escrito antes de 
1238. Cf. De Amore. Tratado sobre el amor (ed. CREIXEL VIDAL-QUADRAS, 1990, pp. 13-14). 
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(…) Quid enim tam necessarium tamve utile hominibus invenitur quam amicos 
habere securus? Nam Cicerone testante non ignis neque aquaeusus videtur in 
tantum hominibus necessarius quantum amicorum solatia. Nam si unus inter 
cunctos homines alicui amicus, super omni thesauro praetiosior invenitur; nihil 
enim in orbe tantum valet quod vero possit comparari amico (De Amore, 1990, 
pp. 370/372)203. 
 

 A fala de Galeote enfatiza, precisamente, o valor de ter amigos acima de tudo e o 

receio que manifesta em perder o mais valioso dos bens, Lançarote, concretiza-se na 

interpretação do sonho que os sábios mestres lhe descodificam. A serpente coroada é a 

rainha que, sendo senhora do cavaleiro, “abra en su mano la buestra morte o de su vida 

a su prazer “ (LL, XXVIII, p. 20, ms.751BNF, Anexo I, p. 31). Assim, o amor que 

Lançarote nutre por Genevra que lhe faz perder o sentido e o comando da vontade, 

impede que o senhor de Sorelois mantenha junto de si o melhor dos companheiros da 

Távola Redonda.  

 A construção narrativa do episódio dos sonhos de Galeote, colocando em 

destaque o valor do amor e da amizade, questionando a incompatibilidade entre ambos, 

aproxima-se da tessitura da disputatio, género literário tão ao gosto medieval. Assim, 

são apresentadas duas formas de amor, a que se encontra ao longo do romance e que é 

protagonizada por Lancelot e a rainha, e o amor entre dois homens ligados por laços 

sociais, cristalizada na vontade de Galeote. Estas duas concepções parecem ser 

incompatíveis, o que se traduz na incapacidade que o senhor de Sorelois tem em manter 

o cavaleiro junto de si. Através da apresentação destes dois pontos de vista sobre o 

amor, a versão castelhana e a do ms. 751BNF questionam o lugar do código feudal que 

se desenvolve em torno do serviço à dama/senhor. Convém não esquecer, porém, que a 

presença de Genevra é fundamental, chegando Galeote, em todas as versões, a oferecer 

o seu reino a Lancelot e à rainha, quando esta se encontra sob sua protecção depois de 

ter sido expulsa pela Falsa Genevra, para que os dois pudessem casar e viver junto dele. 

O filho de Ban de Benoic não recusa terminantemente a oferta de Galeote, desde que 

Genevra aceite, pois ele diz-lhe que daria Sorelois à rainha. Assim, a terra identificar-se-

ia com a dama, mudando apenas os termos do serviço do cavaleiro que ao casar com a 

                                                 
203  Una tercera razón aconseja a todos evitar el amor: por él los amigos se separan, aparecen grandes 
inamistades entre los hombres (…) ¿puede encontrarse algo tan necesario e útil para los hombres como 
tener amigos fieles? Según el testimonio de Cicéron, ni el fuego ni el agua son tan imprescindibles para 
los hombres como la dulzura de la amistad, y si entre todos los hombres alguien encontrara solamente un 
amigo lo consideraria el más preciado de todos los tesoros; en efecto, nada de este mundo tiene tanto 
valor que pueda compararse con un verdadero amigo. (CREIXELL VIDAL QUADRAS, trad. 1990, pp. 
371-373). 
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rainha passaria a estabelecer com ela uma relação de igualdade. Construir-se-ia um 

mundo alternativo à corte arturiana que se afigura impossível, sobretudo, porque 

Genevra estava unida a Artur pelo matrimónio e, possivelmente, ainda que de forma 

paradoxal, é o amor fino204 o eixo essencial do romance.  

  

 O texto editado por MICHA (1978), como já dissemos, não contém a extensa 

exposição de Galehot, logo, o confronto entre estas duas faces de amor não é 

equacionado de forma explícita. As versões de que nos ocupamos revelam 

meticulosamente as tensões latentes nas relações de dependência feudal, discorrendo 

sobre temas importantes na organização medieval como a generosidade do Senhor, o 

serviço e, sobretudo, a cavalaria. O que Galehot disputa é o cavaleiro, pilar essencial à 

sua sobrevivência. Usando o léxico característico do código cortês, mas seguindo de 

perto fontes clássicas, como Aristóteles, Cícero e tratadísticas, como o De Amore, o 

Lançarote de Lago desloca o centro da relação feudal, a posse de terra, para a 

necessidade do poder das armas, a cavalaria.  

 Todavia, falta perceber qual a resposta para o mal de amor de Galeote. 

Infelizmente, neste ponto da narrativa, tanto o ms. 9611BNE, como o ms.751BNF são 

lacunares, faltando um fólio a cada um205. Na versão editada, Helias refere-se ao amor 

entre Galehot e Lancelot:  

Gardés que jamais devant home ne feme que vos amés de grant amor ne diés a 
vostre escient chose dont ses cuers soit a malaise, kar chascuns doit destorner a 

                                                 
204 Não pretendemos afirmar que o par Lancelot/Guenièvre tipifica a relação entre o trovador e a dama, 
típica das composições provençais do sul de França no século XII. Como Köhler (1976) defende no seu 
conhecido trabalho sobre a Fin Amor, o “amor fino”, o código cortês das canções de Oc devem ser 
entendidos no quadro sociológico do sul de França, no século XII onde se verifica aexistência de “petits 
chevaliers”, trovadores da baixa nobreza, sem terras, que procuravam, através de um mecanisno literário e 
social, defender a superioridade do valor cavaleiresco, sobretudo da cortezia, em relação à nobreza de 
sangue aristocrática. Ora, como sabemos, o romance arturiano é produto da aristocracia e pauta-se, 
essencialmente, pelo questionamento e redimensionamento da organização social, expondo tensões 
decorrentes da sociedade feudal, laica e religiosa, como, por exemplo, o casamento como sacramento, a 
linhagem como estrutura legitimatória de um grupo, entre outros. O que se verifica na relação 
Lancelot/Guenièvre é a adaptação da estrutura forma da fin amor, como os provençais a concebiam, a um 
universo cavaleiresco diverso do dos trovadores de Oc. Além disso, ao longo do Lancelot-Graal, não só o 
amor cortês de Guenièvre e Lancelot é questionado, como será subvalorizado uma vez que será a 
linhagem que legitima a cavalaria e não o serviço à domna. Sobre a linhagem no romance arturiano veja-
se Miranda (1998b) e Correia (2003).  
 
205 O texto do ms. 9611BNE interrompe-se a meio de uma frase, na altura em que Helias conta a história 
de uma dama que quisera saber a sua morte:”entre sus manos que la pecadora qu’esta” (20v). A versão do 
ms. 751BNF está truncada pouco depois da narração desse exemplo, quando Galehout diz que deseja 
saber o termo da sua morte para que se possa emendar do mal que até aí fizera: “ains en cuit mult 
amander bien le saicihiez, car je suis uns hons qui assez ai maus fais plus que m’ame n’est (ni est) [...] «  
(Anexo, p.35). Veja-se MICHA, (1978, t.I, Iv, pp.50-52 e 65-66).  
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son pooir l’ire et le coros de celui que il aime. Por cest chevalier le di qui de ci 
s’est tornes, que je sai que vos l’amés de si grant amor com il puet avoir entre II 
compaignons loials (LM,tI, §IV, p.51). 

 

 Não poderemos saber se as versões em apreço, as dos mss. 961BNE e 751BNF, 

manteriam leitura semelhante ou afastada daquela que encontramos na edição. Assim, a 

única resposta que o texto nos dá surge, também pela palavra de Helias, na explicação 

da profecia respeitante a Galeote. O mestre de Tolosa diz que Merlin profetizou a vinda 

de um dragão poderoso, que a todos subjugaria pelo seu poder, mas que seria 

conquistado por um leopardo. Entre eles haveria “fuerça de gran amor” até que a 

serpente coroada reclamasse o que lhe pertencia. Esta alegoria repete a impossibilidade 

de Lancelot de abandonar o serviço à dama para se dedicar ao generoso senhor de 

Sorelois. Por mais valorosa que fosse a amizade, Lancelot pertencia à Távola Redonda, 

dote da rainha, seu cavaleiro às suas ordens. Genevra, por sua vez, como mais adiante se 

verá, era casada pela Santa Igreja com Artur, logo, sua pertença. Assim, o destino de 

Galeote, que lhe é revelado na alegórica cena da capela, é a morte. Incapaz de se 

transformar no suserano que detém o maior dos poderes, a cavalaria, este herói trágico 

sucumbe.  

 Os amores entre Genevra e Lancelot que são, no Lancelot-Graal, o motivo da 

queda do reino arturiano, são também nas versões dos manuscritos 961BNE e 751BNF 

a causa do fim do mais perfeito dos princípes. Estas versões, mantendo o longo excurso 

em torno do valor de ter amigos, enfatizam o lado nocivo do amor. Esta atitude 

paradoxal em relação ao amor entre o cavaleiro e a rainha é uma das características do 

Lancelot que representa a fin amors como uma relação conflitual, ou seja, como o 

impossível compromisso entre uma união não-lícita, por um lado, e salvífica, por outro. 

A cavalaria de Lancelot continua a ser motivada pela rainha a quem devota o seu 

serviço, mas, convém não esquecer, como mais adiante veremos, que o romance 

arturiano é respeitador da instituição do casamento, socorrendo-se, muitas vezes de 

argumentação legitimatória de natureza teológica. Não cremos, como Kohler (1974) que 

o amor entre o cavaleiro e a rainha se possa definir como um “extase místico”206, pelo 

menos no que concerne o romance em prosa, mas parece-nos que não é no par 

Lancelot/Guenièvre que se constrói a noção de cavalaria, ou de cortesia. Como 

                                                 
206 Köhler (1974) referindo-se aos roman de Chrètien afirma: Fenice est un ‘sanctuaire’, Guenièvre l’est 
enconre davantage pour Lancelot, dont le ravissement correspond sans conteste –comme le constata 
Wechssler (Kulturproblem, p. 261)–à lextase mystique ». (KÖHLER, 1974, p. 204).  
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verificámos pela análise da personagem Galehot, o romance arturiano em prosa, coloca 

em questão funções sociais, nomeadamente, as que estão ligadas à aristocracia, como, 

por exemplo, a dádiva, a generosidade e a posse de terras. Paradoxalmente, Galehot que 

nada se importou em perder as terras que podia ter conquistado a Artur, ou em oferecê-

las a Lancelot,  revela-se preocupado em encontrar quem tome conta das suas 

possessões enquanto está ausente de Sorelois. É mais uma oportunidade para se 

equacionar problemas como a vassalagem e a fidelidade. Será a este outro “amor 

feudal” que iremos dedicar a nossa atenção no ponto seguinte.  

 

4.2– O homem de outro homem: a fidelidade vassálica. 

  

 Como se verificou pela análise que dedicámos à composição do episódio dos 

sonhos de Galeote, nas versões dos mss. 9611BNE e 751BNF, o romance incide na 

relação feudo-vassálica questionando os valores e os códigos em que esta assenta, 

revelando as contradições intrínsecas desta ideologia social, sobretudo, no lugar que 

ocupam o serviço, a terra e a cavalaria. A preocupação com a organização feudal vai 

mais além das teorizações, de inspiração filosófica, em torno da amizade. A validade do 

costume e da fidelidade linhagística e senhorial são também equacionadas, propondo-se, 

através de exemplos, modelos de comportamento que se julgam adequados ao senhor e 

ao vassalo. Referimo-nos ao momento em que Galeote, partindo de Sorelois para ajudar 

Artur no caso da falsa Genevra, reúne os barões de suas terras para eleger quem tome 

conta dos domínios durante a sua ausência. Mais uma vez, a matéria em todas as 

versões não diverge, mas a escrita dos textos indicia sentidos distintos. Na edição 

Micha, como veremos, há vários momentos omissos, tornando-se a narrativa mais 

elíptica.  

 A primeira ideia do filho da gigante é coroar Lançarote rei de todas as suas 

terras. O cavaleiro agradece tão generosa oferta, mas afirma nada fazer sem o mandado 

da rainha. Além disso, refere que “mientra biba non terné tierra de ningun ome nin le 

faré omenaje” (LL, XLII, p.29, ms. 751BNF, Anexo, p. 43)207. Galeote responde-lhe 

                                                 
207 Na edição de Micha a resposta de Lancelot é ligeiramente diferente: “je ne puis a nul home fere 
homage, se ce n’estoit par ma dame la roine, kar ele i a mise trop grant deffense. Et coment oseroie je 
homage fere a autrui, quant ele ne volt que je la feisse le roi Artu?” (LM, tI, §V, p.75). Nesta versão, o 
cavaleiro coloca a resposabilidade da sua decisão no serviço que deve à rainha; no texto castelhano, a 
frase de Lançarote é mais assertiva, parecendo significar que, para além da homenagem que deve à 
rainha, a sua condição impõe-lhe que não seja vassalo de ninguém. Assim, no texto editado por Micha o 
cavaleiro é submisso servidor da rainha (sinónimo de dever serviço ao rei), mas na versão castelhana ele é 
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que procurará obter o consentimento de Genevra, que acredita que ficará feliz com 

tamanha honra de Lancelot, e que, se o cavaleiro assim o desejar, ambos irão conquistar 

as terras que pertenceram ao seu pai, Ban de Benoic. Assim, decerto Artur autorizaria 

que Lançarote deixasse de lhe prestar homenagem, uma vez que seria senhor do reino 

que lhe pertencia: “el rey Artur (…) vos quitara ende el omenaje muy de grado” (LL, 

XLII, p.29).  Todavia, ainda que houvesse o consentimento da rainha e do rei, a resposta 

de Lançarote é clara: 

 
Señor- dixo Lançarote- esto non puede ser, ca yo non he corazón de tener ninguna 
tierra, ca aún valo poço, nin por yo conquerir tierra de mi padre non faré juntar 
gente nin cavalleria, ca yo la cuido conquerir a mi mayor honra208(LL, XLI, p.28; 
ms. 751BNF, Anexo I, p. 44). 

 

O filho de Ban de Benoic afirma que não deseja possuir terra, pois quer provar o 

seu valor cavaleiresco. Se os domínios do pai tiverem de ser seus, hão de ser pela sua 

conquista. Lançarote reafirma mais uma vez a função do cavaleiro no quadro da 

mentalidade feudal: provar o seu valor pelas armas. Como diz a Galeote, mais adiante,  

 
bós sodes el mejor conquiridor de tierra que nunca fue ni el más guisado de ser rey, cá 
vós sodes probado en muy grandes hechos por muchas tierras. E yo só un pobre 
cavallero c’aún [n]o he cosa fecho (ms.9611BNE, f. 27v; ms.751BNF, Anexo I, p. 
44)209. 

 

A coroa, signo de rei, não lhe era destinada enquanto não provasse a sua proeza 

cavaleiresca, pois ainda não estava no patamar do Príncipe Galeote, cavaleiro e suserano 

experiente. Todavia, um dia poderia ganhar as terras do pai, rei de Benoic, mas pelas 

suas mãos, não porque alguém o ajudasse, uma vez que elas eram suas pelo direito que a 

linhagem210 lhe conferia. Seria esse o reino, fruto da sua conquista, que ele alguma vez 

deteria, priveligiando a sua função e sublinhando a sua ascendência nobre.  

 Perante a recusa de Lançarote, o senhor de Sorelois convoca os seus barões para 

decidirem em conselho quem deverá manter as suas terras. Uma vez que resolveu passar 

mais tempo junto do rei Artur, é preciso encontrar alguém de confiança e prestígio, “un 

                                                                                                                                               
orgulhoso pois o motivo por que recusa a dádiva de Galehot reside no facto de Lancelot se considerar 
cavaleiro e, como tal, deve ganhar as terras através do manejo das armas e não como oferta gratuita.   
208 Para além da resposta de Galehot ser distinta, esta fala não se encontra na edição de Micha. (LM, tI, 
§V, pp. 75-76).  
209 Cf. LL, XLII, p. 29.  
210 Entenda-se linhagem como “grupo de homens que descendem de um antepassado comum conhecido” 
(BERNARDI, 1974, p. 292) 
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ome bueno e de gran seso” (LL, XLIII, p. 29; ms.751BNF, Anexo I, p. 44); como lemos 

no texto, que lhe guarde os seus extensos domínios. Os ricos homens não chegam a 

consenso, tendo uns escolhido o rei dos Cem Cavaleiros e outros o rei Vandán. Gera-se 

a discórdia e o tumulto até que chega à corte um cavaleiro “velho e sesudo”, Galaidant 

de Robes, que, depois de reprovar a conduta daquele conselho, recomenda o melhor dos 

homens para ter as terras de Galeote: 

será un rey coroado muy sesudo y muy cortés e muy sin soberbia e muy derecho 
juez e muy grabado de derecho e muy desamador de tuerto e mantenedor de viudas 
e de huerfanas, derecho padre de Santa Iglesia  ensalzamiento de cavalleria, tal es 
aquél que vos you quiero escoger (…) e sabe que en tueda vuestra tierra no ay 
sino un cavallero menino que ose en seso torna[r] e aquel menino será muy 
sesudo si luengamen>i>[te] bibe, e aquel caballero si lo yo sé, aquel 
menino, es Vandemagus, rey de Gorra (LL, XLIV, p.30; ms.751BNF, 
Anexo I, p. 45, sublinhado nosso). 
 

 Assim, numa primeira leitura, este vassalo de Galeote é rei, cavaleiro e “derecho 

padre de santa Iglesia”. A atribuição da coroa e da protecção de órfãos e viúvas a 

alguém que tenha a função cavaleiresca, não é inusitado no romance arturiano. 

Conforme já notou Miranda (1994, p. 37), ao longo do romance arturiano há vários reis 

enfeudados, dos quais Galeote é um exemplo. Todavia, convém que sejamos precisos 

no que diz respeito ao conceito de rei e à forma como ele era entendido no romance 

arturiano. Apesar de, como dissemos, várias personagens poderem ser designadas “reis” 

há uma diferença fundamental entre aquele que é ungido, ou seja tem legitimidade 

divina211, e aquele que é rei por que possui terras e outros signos do poder. Artur é o 

“rei ungido” aquele que, no Livro de Merlin, e também no Lançarote como mais adiante 

veremos, possui as espada que, por determinação divina, retirou do padrão. Galehot  é 

designado rei, uma vez que tem a seu cargo vários domínios, mas também é um grande 

conquistador, ganhando terras pela força das armas. Da mesma forma, vários cavaleiros 

usaram coroa que lhes estava destinada ainda que seja por breves instantes e apenas 

como desfecho de aventuras212. Assim, o eleito para ter as terras de Galeote sob suas 

                                                 
211 A unção régia obedece ao princípio Gelasiano que defendia que o rei deveria ser ungido como o bspo, 
na medida em que ra também um representante de Deus sobre a terra. Sobre a concepção de realeza 
consulte-se Kantorowicz (1957). A respeito da realeza e cavalaria no romance arturiano, em particular na 
Estória do Santo Graal, veja-se Miranda (1991). 
 
212 No Lancelot en Prose, em todas as versões, no episódio da “Carole Magique”, Lancelot coloca na 
cabeça a coroa de seu pai. A este respeito veja-se o que dizemos na Parte I deste trabalho. Se 
considerarmos o ciclo Lancelot-Graal, vemos que na Demanda, Galaaz é coroado rei de Sarraz, reinando 
aí um ano. Para além disso, há que relembrar o sonho de Lancelot, também neste último romance, onde 
todos os seus ascendentes aparecem como reis coroados. Todavia, como já disse Miranda (1991) não é ao 
cavaleiro individual que se destina a coroação, mas sim à linhagem.  
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mãos, tinha a dignidade do rei e as funções da cavalaria, proteger órfãos e viúvas. 

Todavia, convêm que nos detenhamos um pouco nesta (aparente) dicotomia de poderes.  

 Com a ascensão social da cavalaria, que adveio da necessidade crescente dos 

miles como defensores do poder e das gentes, os cavaleiros ganham reconhecimento 

simbólico e social. Muitos dos rituais usados no ordenamento dos reis, como orações 

ditas por ocasião da bênção da espada, por exemplo, são agora aproveitados e adaptados 

ao “adoubement” cavaleiresco213. Num momento inicial, como é natural, as funções do 

rei e do cavaleiro confundiam-se214, pois passara-se de um sistema social bipartido, com  

oratores e pugnatores215, onde as duas funções, orar e combater, pertenciam aos bispos 

e aos reis, para, como afirma Duby (1982), uma ordem em que a divisão de funções é 

emergente:  

os laicos a que os cartulários chamam domini, são os bellatores de que falam as 
proclamações ideológicas: os homens que detêm a parte militar do poder, da 
potestas. Os chefes dos castelos apoderaram-se desta coisa divina, real (DUBY, 
1982, p. 176).   

 

 Se atentarmos de novo no texto ibérico e na versão do ms. 751BNF verificamos 

que é dito que Bandemaguz é um “ cavallero menino” (LL, XLIV, p. 30). Ora, a nosso 

ver, esta confluência de funções e designações espelha a dificuldade em “separar as 

águas” no que concerne às atribuições do rei e do cavaleiro. Poderá argumentar-se que 

estamos apenas perante o percurso típico do rei, quase sempre jovem guerreiro, antes de 

aceder à realeza. Todavia, supomos que essa será, talvez, uma leitura apressada. O que 

esta confluência de funções parece ilustrar é aquilo que caracterizou a “revolução 

feudal” (DUBY, 1982), ou seja, a potestas, bem como a função da justitia, não são 

exclusivas da figura régia centralizadora. Para além de Artur, outros há que reúnem as 

mesmas funções. A nosso ver, Bandemaguz, como Galeote, é mais uma personagem 

que se opõe ao monarca de Logres: Artur é o rei que abandona o reino e seus vassalos, 

                                                 
213 Jean Flori afirma explicitamente esta apropriação: “In ne fait aucun doute, en effet, que l’éthique 
exprimée par l’Eglise dans la liturgie liée à la remise des armes, en particulier de l’épée, est bien d’origine 
royale” (FLORI, 1998, p. 222).  
214 A função de protecção é atribuída simbolicamente ao cavaleiro através de rituais que antes eram 
exclusivos dos reis. Retomando um dos trabalhos de FLORI, “l’Église enseignait, par des liturgies 
solenelles, des devoirs de protection qui, jusqu’alors, étaient du ressort de la focntion roayale mais que le 
roi n’exerce plus partout ni seul” (FLORI, 1998, p. 223).  
215 De acordo com Duby (1982), Gerardo de Cambrai, bispo no século XI, terá sido dos primeiros a falar 
da trifuncionalidade de funções, ainda que estivesse adstritas a dois poderes, o da realeza e o da igreja: “ 
nesta primeira fase de articulação as funções […] são ainda apenas duas […] quando Gerardo de Cambrai 
fala de oratores e pugnatores, não pensa em todos os clérigos, nem em todos os guerreiros. Pensa nos 
bispos e nos reis, (DUBY, 1982, p. 43).  
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descurando as suas obrigações, enquanto que Bandemaguz é perfeito para assumir o 

senhorio de Galeote. Vários modelos de poder confluem nesta narrativa, sendo aquele 

que Artur exerce, o de rei sem vassalos, o que é mais questionado. Assim, parece 

assistir-se a um elogio da mentalidade feudal em que, como afirma Duby (1982) 

“fragmentara-se o poder; o único eficaz é o da castelania” (DUBY, 1982, p.175).  

 Todavia, o facto de se designar “cavaleiro” aquele que exerce a função do rei, 

ainda que se enuncie que viria a ser coroado, levanta outras questões. Conforme vimos a 

propósoito da personagem Galeote e do significado do “amor”, o Lançarote de Lago é 

uma narrativa elaborada, repleta de teses e antíteses que nem sempre parecem resultar 

na síntese esperada, pelo menos para nós, leitores distantes. Tendo em conta as 

considerações que temos vindo a fazer sobre as prerrogativas do rei, do senhor e do 

cavaleiro, a inusitada designação atribuída a Bandemaguz pode reflectir um estádio na 

construção da ideologia cavaleiresca em que ainda não estavam claras quais as funções 

dos monarcas e dos guerreiros que os serviam. Contudo, no nosso entender, talvez a 

resposta esteja na tradição narrativa da personagem e no processo de escrita do longo 

Lancelot en Prose.  

 Bandemaguz é rei já desde o roman en vers de Chrètien. A julgar pelo sábio 

discurso ao seu filho Meleagant, quando o aconselha a ser prudente, humilde e corajoso, 

apreciando o mérito dos bons cavaleiros ao invés de os invejar (CC, vv. 6256-6374), 

seria já de alguma idade ou, pelo menos, longe de ser o “cavaleiro menino” de que a 

versão ibérica fala. Para além disso, no Lançarote e no ms. 751BNF, a forma como se 

apresenta Bandemaguz aponta para o facto de ele ainda não ser rei, apesar de possuir já 

as virtudes que lhe permitiam desempenhar essa função. Como compreender que se 

refira, mais do que uma vez, a juventude de Bandemaguz. Uma das respotas seria 

considerar que se trata de uma má leitura do redactor. Porém, teríamos de considerar 

que essa “má opção” era comum a várias versões, uma vez que o mss. 751BNf também 

menciona o facto de o rei de Gorra ser um jovem cavaleiro. É uma hipótese válida, mas 

a nosso ver, demasiado simplista. Bandemaguz não só é uma personagem com uma 

longa tradição narrativa, como também desempenha um papel preponderante no 

romance em prosa. Para além de dirigir os senhorios de Galeote, é uma figura chave no 

episódio da “charrette”, onde se vislumbra o seu lado de rei sábio. Assim, talvez esta 

confusão se possa dever ao processo de escrita do Lancelot e à sua relação com outras 

obras do universo arturiano. 
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 Como mais adiante veremos, para além do ciclo do Lancelot-Graal, foi 

elaborado em França um outro ciclo de romances, designado Pseudo-Boron216. Um dos 

textos que integra esse ciclo é o “Livro de Merlin”, a narrativa que conta o nascimento 

do feiticeiro e a coroação de Artur, bem como os sucessos do reino de Logres, de entre 

os quais o nascimento de Mordered e as incessantes disputas entre rei Pelinor e Artur217. 

Nessa obra, conhecida nos nossos dias pela designação Suite du Merlin, Bandemaguz é 

ainda um jovem cavaleiro, aspirante à Távola Redonda: "J’ay nom Baudemagus et suy 

nieps le roy Urien. Le roy Artus mesms me fist chevalier n’a encore pas long temps" 

(SM, §526, p. 498, sublinhado nosso). 

 Esta é a última vez que o rei de Gorra é mencionado no romance218 ainda como 

cavaleiro errante em busca de aventuras. Será que o “cavallero menino” que 

encontramos na versão hispânica, bem como no ms. 751BNF, poderá resultar do 

conhecimento que o redactor destas versões do Lancelot teria do “Livro de Merlin”? 

Ou, pelo contrário, seria o redactor do último texto mencionado devedor do Lancelot? É 

uma questão de difícil resolução que implica um cotejo entre o Lancelot e o “Livro de 

Merlin” que o tempo e o espaço de que dispomos não nos permitem efectuar. Contudo, 

não podemos deixar de notar que o facto de Bandemaguz ser caracterizado como jovem 

cavaleiro, detentor das máximas virtudes219, não se tratará de mero erro, mas poderá ser 

fruto das relações intertextuais entre estas obras se considerarmos que a versão da qual 

                                                 
216 A descrição destes ciclos, bem como a problematização destes conceitos, será objecto da Parte III 
desta dissertação. Uma parte desse Ciclo tem sido designada pós-Vulgata a partir do estudo de Fanny 
Bogdanow (1966). Preferimos a denominação Pseudo-Boron que remonta aos pioneiros trabalhos de 
Weschller, como mais adiante veremos. Este assunto será desenvolvido na Parte III deste trabalho.  
217 Utilizamos a edição do Merlin de Alexandre Micha (1979) e a edição da Suite du Merlin de Gilles 
Roussineau (1996). Estas obras são designadas, respectivamente, pelas siglas M e SM.  
218 Os manuscritos que contêm a Suite du Merlin estão incompletos. A este respeito veja-se Roussineau 
(1996) e a Parte III desta dissertação.  
219 Esta exaltação da figura de Bandemaguz também concorda com o percurso da personagem no “Livro 
de Merlin”. O sobrinho de Urien, apesar do seu valor cavaleiresco, não conquista um lugar na Távola 
Redonda, ao contrário de Tor, filho de Pelinor, e outros cavaleiros que obtêm essa honra. Um dia, quando 
errava na floresta em busca de aventuras que compovassem a sua proeza, Bandemaguz encontra Tor e 
Aglant com quem combate. Aglant é vencido e o rei de Gorra profere estas palavras: “Or me suis je de 
vous vengiés, sire Aglant. Vous me tollistes já l’onneur du siege de la Table Ronde ou je me mis, mes 
vous deistes que j’estoie trop jeune » (SM, §425, p. 497). Foi a sua juventude que lhe impediu o acesso à 
Távola Redonda, ainda que, pelas suas qualidades o merecesse. Tal como se diz no Lançarote, “aquel 
menino será muy sesudo si luengamen<i>[te] bibe”(LL, XLIV, p. 30, ms. 751BNF, Anexo I, p. 45). Estas 
palavras lembram também a caracterização de Bandemguz no “livro de Merlin”: « molt estoit biaus enfes 
et fiers, et estoit sages de son eage (…) ne nul enfant qui fu a chelui tans au roiame de Logres ne tenoit on 
a si gracieus, car il estoit et biaus et preus et sages. Li enfes estoit de l’eage de .XVII. ans.” (SM, §165, 
pp. 126-127).  
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decorre o ms. 751BNF, e aquela que terá estado na base do texto castelhano, 

conheceram e usaram uma versão do “Livro de Merlin”.  

 Pode argumentar-se que a caracterização de Bandemguz como jovem cavaleiro 

colide com o facto de, mais adiante, nas várias versões do Lancelot, ele ser rei de Gorra 

e pai de Mélegant. Porém, se tivermos em conta os vários processos de reescrita destes 

romances, que ocupavam milhares de longos fólios, não será difícil compreender que 

algumas informações pudessem ser contraditórias ou, pelo menos, pouco coerentes220.  

 Há ainda mais uma referência a Bandemaguz que tem uma carga de 

ambiguidade. Como acima transcrevemos, no Lançarote afirma-se que ele é “derecho 

padre de Santa Iglesia”, no ms. 751BNF pode ler-se “drois pilers de Sai[n]te Esglise » 

(Ms. 751, Anexo, p. 45). Quererá isto dizer que, para além da apropriação da função do 

rei, o vassalo do senhor de Sorelois tinha em suas mãos o poder da Igreja ? Seria para 

além de bellator, orator ? Ainda que seja uma possibilidade que o texto nos permite 

aventar, cremos que será mais seguro fazermos outra leitura. E provável que o vocábulo 

francês « pilers » reforce a ideia que a frase expõe, ou seja, por ser defensor de viúvas e 

órfãos, Bandemaguz é um pilar da Igreja. A palavra « padre » poderá não ter o sentido 

imediato de « pai da Igreja » ou « padre da Igreja » mas ser a tradução de sustentáculo 

do clero. A ser assim, compreende-se a construção da imagem de Bandemaguz 

alicerçada na ideia vigente sobre o que era o uso da espada.  

 Para além desta descrição de feição cavaleiresca, não podemos deixar de notar 

que algumas qualidades de Bandemaguz são semelhantes às de Galaaz. Quando Helias 

de Tolosa conversa com Galeote sobre a descodificação do sonho do leopardo, afirma 

que esse animal representa Lancelot, aquele que, por então, ainda era o melhor 

cavaleiro. Contudo, o mestre profetiza que, como já anunciara Merlin, outro haveria de 

vir que o substituiria e passaria em proeza. O clérigo apresenta as características desse 

nobre cavaleiro codificadas na imagem de uma « maravillosa vestia » (LL, XXXII, p. 

23, ms.751BNF, Anexo I, p. 36). Várias serão as suas virtudes, terá « talante de derecho 

de juez » (LL, XXXII, p. 23; ms.751BNF, Anexo I, p.36), uma vez que « será sin amor 

e sin desamor, ca derecho juez conviene que ame comunalmente todas las gentes asi que 

no faga a ninguno pesar por amor, ni por desamor » (LL, XXXII, p. 24, ms. 751BNF, 

                                                 
220 Exemplo disso é a famosa “excalibur” de Artur que, no Livro de Merlin” é apresentada como a espada 
que o rei retira do padrão e a arma que a dama do lago lhe oferece e que surge, pela magia, da profundeza 
das águas. Todavia, convém lembrar que, de facto, Bandemaguz apenas conquista a Mesa Redonda perto 
do final do Lancelot en Prose (LM, tV, pp. 5-6).  
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Anexo I, p. 37). Também Bandemaguz será « derecho juez grabado de derecho y 

desamador del tuerto » (LL, XLI, p.30; ms.751BNF, Anexo I, p.45). Mais uma vez, a 

justiça está nas mãos do cavaleiro, compete-lhe julgar com imparcialidade, castigando 

ou protegendo quem merece. Bandemaguz, como Galaaz, tem a virtude que lhe permite 

discernir entre o bem e o mal, usando a espada na defesa daqueles que dela necessitam.  

 Galeote concorda com a decisão dos barões e chama o rei de Gorra para que 

aceite a digna missão de que o conselho o encarrega. Bandemaguz, humildemente, 

recusa dizendo que não possui a experiência necessária, uma vez que até a sua pequena 

terra tem dificuldades em manter. Perante a recusa do pai de Meleagant em aceitar tão 

alta tarefa, segue-se um diálogo entre ele e Galeote que se assemelha a um autêntico 

tratado feudovassálico: 

 
Ca vos sodes mio vasallo e conbiene que la mi haçienda mantenga a la vuestra. E 
por lo que aun y tobiesedes, mas deviades lo sufrir por guardar vuestra lealtad e 
yo quiero que sea asi de todo en todo”. “Señor”, dixo Bendemagus”, ca mi no será 
que pues que a vos plaçe a que quiere me ende avenga, mas yo non querria tomar 
tierra do no fuese mui temido, ca no es honrra, mas deshonrra de ome tener nin 
señorio do temido no es”– “Yo fare”, dixo Galeote, que vos fagan homenaje todos 
mis reys y todos mis altos y ricos omes, que fagan com vos lo que quisieredes 
contra todos los omes del mundo, salvo contra mi solo”(…) “Señor”, dixo 
Bandemagus, “yo la recibire ansi pues que a vos plaçe”. Entonzes reçibio 
Vendemagus la tierra de Galeote e todos los reyes e los ricos omes le fiçieron 
omenaje ansi como Galeote les diviso (LL, XLV, p. 31).  

 
Parece-nos que estas passagens ilustram de forma clara os deveres do vassalo 

que tem de ser leal e prestar auxílio ao suserano quando este lho pede. Além disso, 

sugerem explicitamente rituais relacionados com a vassalagem. Segundo Marc Bloch 

(2001) a essência dos laços feudais centra-se na relação entre dois homens, sendo que 

um é o chefe e o outro está disposto a servi-lo. Esta passagem parece invocar o ritual 

feudal da homenagem que, segundo Bloch (2001, p. 160), era uma cerimónia simples 

em que dois homens selavam os laços de dependência que os uniam através de gestos 

comedidos e, a partir do século XII, jurando lealdade sobre os evangelhos221. A nosso 

ver, é a um ritual deste tipo que o texto alude quando repete a palavra “omenaje”. 

Depois de ver satisfeita a protecção que pede ao senior, Bandemaguz aceita dirigir as 

terras.  

                                                 
221 Bloch (2001, p. 160) diz que o ritual da homenagem se desenrolava essencialmente entre dois homens, 
um de frente para o outro, o vassalo, de joelhos ou não, recebe nas suas mãos as do senhor. O suserano 
profere palavras simples e o contrato é selado com um beijo na boca, sinal de amizade. Num segundo 
ritual, que se terá sobreposto ao anterior, em vez de receber as mãos do senhor nas suas, o vassalo 
colocava-as sobre os evangelhos, equanto jurava fidelidade.  



 128

Num artigo sobre ideias políticas e sociais no Lancelot en Prose, Elspeth 

Kennedy (1965) compara passagens da primeira parte deste romance com canções de 

gesta e com alguns textos de leis, um dos quais é Les Coutumes de Beauvaisis de 

Philippe de Beaumanoir de 1283. Uma das questões tratadas neste livro é a da 

importância da lealdade: 

 
Mes s’il avenoit que mes sires m’eust semont pour son grant besoing ou por l’ost 
du conte ou du roi et je en cel point vouloie lessier mon fief, je ne garderoie pas 
bien ma foi ne ma loiauté vers mon seigneur, car fois et loiautés de si franche 
nature qu’ele doit estre gardee et especiaument a celi a qui ele est parmise; car a 
l’homage fere pramet on a son seigneur foi et loiauté, et ouis qu’el est pramise, ce 
ne seroit pas loiautés de renoncier i ou point que ses sires s’en doit aidier. 
(Philippe de Beaumoir Les Coutumes de Beauvaisis, citado por KENNEDY, 1965, 
p.95). 

 

Quando Galeote diz a Bandemagus “ vos sodes mio vasallo (…) e por lo que aun 

y tobiesedes, mas deviades lo sufrir por guardar vuestra lealtad” está a invocar um 

princípio jurídico fulcral na relação feudovassálica: ainda que o rei de Gorra tivesse 

objecções em assumir o que o suserano lhe pede, a fidelidade que lhe deve é motivo 

mais do que suficiente para aceitar a sua vontade. Assim, cremos que o reino de 

Sorelois pode ser entendido como um “microcosmos feudal” em que todos os 

intervenientes se regem por leis necessárias ao equilíbrio da ordem social. Galeote 

cumpre o seu papel de senhor, por isso tem legitimidade para ter um exército 

considerável de cavaleiros com proeza, que se dispõem a segui-lo na conquista de 

outros senhorios.O rei de Sorelois não tem problemas em assegurar quem proteja o seu 

senhorio quando está ausente, pois norteia-se por um código que todos conhecem e 

cumprem. 

Depois de firmar quem toma conta das suas terras em vida, uma vez que os laços 

de vassalagem só cessavam com a morte de um dos intervenientes, Galeote diz como 

deveria ser a distribuição das suas terras caso falecesse: 

 
E yo quiero ser señor de vos que aquella ora que yo fuere muerto, dedes a Galeote, 
mi sobrino e my  grado, el reyno de las Estrañas insulas e el reygno de Sorolois 
que deve ser suyu por derecho. Mas de las otras tierras que yo conquiri por fuerza 
non quiero que las tenga el despues de mi muerte. Y quiero que me fagades ende 
juramento e omenaje. E vos, rey de Gorra, quiero que me fagades primero el 
juramento (…) E dixo al rey de los Cient Caballeros: “Vos que sodes mi primo 
cormano quiero que otorguedes a mi sobrino Galeote mi tierra ansi como yo 
devise, ca yo di a vos tal tierra donde vos devedes tener por pagado ca vos di la 
tierra que tenedes donde vos façen rey coronado. E quiero que todos estos otros 



 129

mis vasallos me juren que si fieredes contra esto que vayan sobre vos e vos 
destruyan como a traydor (LL, XLVI, p. 31). 
 

 Mais uma vez se empregam termos próprios do campo lexical feudovassálico. 

Galeote dá ao seu sobrinho as terras que este merecia por direito, ou seja, aquelas que 

lhe estavam destinadas pela linhagem. Os senhorios que herdara deveriam passar para o 

seu legítimo sucessor. Não tendo filhos, o parente directo mais próximo será o seu 

sobrinho que as deve possuir. É interessante que se refira a justa divisão das terras, 

mencionando-se que o outro parente, um primo “coirmão” já tinha recebido o seu 

quinhão.  

 Note-se, porém, que o suserano não distribui os reinos que ganhara pela 

conquista, não sendo claro o destino dessas possessões. O facto de pedir homenagem a 

todos os seus barões leva a crer que, após a sua morte, as terras que ganhara pelas 

armas, ficar-lhe-iam indelevelmente ligadas. Assim, elas permaneceriam nas mãos dos 

vassalos a quem as teria legado, uma vez que o vínculo de homenagem cessaria após a 

sua morte. Parecem estar aqui em jogo duas grandes estruturas socioeconómicas 

medievais, a hereditariedade e o benefício do vassalo. Conforme afirma BLOCH (2001, 

p. 158) “a força da linhagem foi um dos elementos essenciais da sociedade feudal; a sua 

relativa fraqueza explica que o feudalismo tivesse existido”. Assim, numa organização 

social baseada em fórmulas e rituais codificados que obrigavam cada um a posicionar-se 

no seu papel, exigiam-se direitos e deveres. O sobrinho de Galeote tinha o direito 

natural de herdar as terras, mas as conquistas deveriam pertencer ao exército que as 

garantira, aos vassalos que as haviam defendido.  

 Pelo que temos vindo a verificar, a versão castelhana, e o texto do ms. 751BNF, 

revelam grande cuidado em expor, através de comportamentos e frases de personagens, 

modelos de conduta de acordo com a sociedade feudal. No romance editado por Micha 

(1978, tI, pp. 80-82) apenas se mantém a passagem referente à homenagem. Porém, os 

termos empregues nas versões dos mss. 9611BNE e 751BNF são mais explícitos222. A 

escolha do rei de Gorra não é fundamentada na sua ligação à função cavaleiresca, 

usando-se apenas como justificação a sua sabedoria e imparcialidade no julgamento e o 

facto de ser “plaains de grant vigor” (LM, tI, §V, p.80). Mais uma vez, este texto é mais 

                                                 
222 Por exemplo, Galeote dirige-se a Bandemaguz chamando-lhe “vassalo” no ms. 9611, “ mês hons”, no 
ms 751BNF (Anexo I, p. 46), na edição MICHA o suserano apenas diz “je le vueil” (LM, t.I, § p. 81). A 
resposta do rei de Gorra também é mais detalhada nas primeitas versões citadas: ca mi no será que pues 
que a vos plaçe a que quiere me ende avenga moi ne sera il ja grief puis qu’il vous plait quelque danmaje 
g’i doie avoir. (ms. 751BNF, Anexo I, p. 46). 
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vago, mais elíptico, não revelando o mesmo rigor no uso de vocabulário ligado a áreas 

como o direito.  

 O Lançarote e o Lancelot do ms. 751BNF justificam Bandemaguz como tenente 

das terras de Galeote, pelo facto de ser um cavaleiro223, filho de rei, capaz de julgar e 

defender as terras do suserano. O filho da bela Gigante, por sua vez, cumpre a sua 

função de senhor distribuindo as terras com equidade e selando os seus actos através do 

juramento da homenagem. Galeote e Banademaguz representam o “contrato feudal” que 

Artur algumas vezes deixava por cumprir224. Apenas num episódio cristalizam-se vários 

vectores da organização feudal: os deveres do senhor e do vassalo, as cerimónias que os 

certificam e a importância da hereditariedade. Faltava ainda colocar em evidência a 

forma como se exercia a lei e se determinavam as regras: o costume.  

  

 4.2.1– O costume do reino de Gorra. 

 

 Depois de receber homenagem dos seus homens e destes a terem prestado a 

Bandemaguz, Galeote, antes de partir para Logres, reúne a corte em festa. Segue-se, no 

ms. 9611BNE e no ms. 751BNF, o relato das origens do costume de Gorra. Este 

excurso parece inusitado, não obedecendo à sequência linear do episódio. Todavia, se a 

fluidez narrativa parece ser interrompida, criando-se um momento de pausa na acção, o 

conteúdo desta passagem é fundamental no contexto da temática que estas versões têm 

privilegiado. Assim, depois de se problematizar os deveres do senhor e o valor da 

amizade na figura de Galehot, passa-se à reflexão sobre a importância da homenagem e 

da fidelidade do vassalo. Como vimos, Bandemaguz é o eleito para ficar à frente dos 

extensos senhorios de Galehot, uma vez que é modelo de virtudes cavaleirescas, 

possuindo, além disso, ascendência régia. Todavia, na tradição narrativa criada no 

Chevalier de la Charrette, o reino de Gorra é ensombrado por um mau costume: todos 

aqueles que pertenciam ao reino de Artur eram feitos prisioneiros, sendo-lhes impedida 

a saída do senhorio de Bandemaguz. Lancelot, o melhor dos cavaleiros, quando resgata 

a rainha, levada por Meleagant, liberta todos os cativos e acaba com tão injusta lei. Ora, 

sendo Bandemaguz descrito como exemplar, havia que explicar a fundação deste mau 

                                                 
223 Além disso, Bandemaguz é ainda jovem o que o aproxima mais da figura do cavaleiro conquistador.  
224 Artur não socorre os seus vassalos quando estes precisam de auxílio, como no caso de Ban de Benoic, 
também evocado no episódio que temos vindo a tratar, nem assegura a estabilidade do reino em 
momentos mais difícieis, como acontece quando a Falsa Genevra se apresenta na corte.  
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costume de modo a poder enquadrá-lo no contexto da acção e de acordo com a 

personagem. 

 Para Guillaume de Paris, autor do século XIII, o costume era algo imemorial e 

de origens obscuras (citado por Ourilac 1986, p. 111). Tratava-se de uma lei imposta 

pelo tempo, estritamente ligada ao senhorio, longe do controlo do poder centralizador 

do rei: “les coutumes représent l’ancienne organisation sociale, fondée sur l’emprise de 

la feodalité et de la famille” (OURILAC 1986, p.112). No nosso entender, a narrativa 

que encontramos nestas versões pretende revelar as origens de um hábito ancestral e 

territorial.  

 Assim, o texto começa por nos explicar “por cual razón fueron puestas las malas 

costunbres en el reigno de Gorra” (LL, XLVI, p.31)225, recuando ao tempo em que 

reinava Uterpendragon. Nessa altura, Gorra pertencia a Urien226, um tio de 

Bandemaguz, que “nunca quiso tener tierra de ninguno, salvo de Dios” (LL, XLVI, 

p.32; ms. 751BNF, Anexo I, p. 48). Contudo, o rei Uter queria ser senhor daquelas 

terras, acometendo diversas vezes contra Urien que se recusava a ser seu vassalo. O pai 

de Artur não conseguiu os seus intentos, até que um dia, deslocando-se o tio de 

Bandemaguz em peregrinação a Roma, Uter prende-o pelo caminho e obriga-o a 

prestar-lhe vassalagem. Perante as sucessivas recusas de Urien, o rei de Logres diz-lhe 

que se não lhe der as terras e lhe prestar serviço, terá como fim a morte por 

enforcamento. Urien manda chamar Bandemaguz e, falando com ele a sós, diz-lhe que 

não ceda um único palmo de terra, pois preferia “morir que bibir pobre y desherdado” 

(LL, XLVI, p. 32; ms. 751BNF, Anexo I, p. 48). Reconhecendo a impossibilidade de 

ser senhor de Gorra, Uter manda enforcar Urien: “hizo liar al r[e]y Urien un paño ante 

los ojos e las manos atrás e la cuerda a la garganta e llevólo a fuerza” (LL, XLVI, p. 32; 

ms.751BNF, Anexo I, p. 48). Para evitar que o tio perca a vida em nome do senhorio, 

Bandemaguz entrega as terras a Uter e Urien refugia-se na Gaula, junto do rei que o 

ajuda a recuperar o seu senhorio. Com a ajuda do exército do monarca gaulês, faz uma 

emboscada nocturna e toma as terras a Uter, tornando-se de novo seu único senhor. Para 

que as gentes de Uter não regressassem, instituiu-se o costume de que todos aqueles que 

fossem de “Bretanha” e por ali passassem, ficariam como servos do rei de Gorra.  

                                                 
225 A versão contida no ms. 751BNF começa por descrever o costume antes de explicitar as razões da sua 
existência (Anexo I, p. 47). 
226 O antropónimo castelhano é “Brain”. Optámos pela designação francesa, ainda que nos estejamos a 
reportar ao texto ibérico, para uma mais fácil identificação da personagem.  
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 Esta explicação equaciona diversas questões relacionadas com o direito, os laços 

de vassalagem, a figura do rei e, em certa medida, a linhagem. Assim, Urien detinha 

legitimamente um território que, segundo o texto deixa antever, tinha sido herdado. 

Gorra era um legado da linhagem, seu por direito, que o desobrigava de render 

homenagem a outrem. Contudo, Uter, cioso de conquistar terras e de se tornar no rei 

centralizador e poderoso, almeja possuir Gorra e o serviço de Urien. Numa clara 

afirmação dos direitos transmitidos por herança, Urien prefere oferecer a vida a 

depender da protecção e domínio de um senhor. Urien ruma em direcção ao martírio 

que lhe seria inflingido por um rei tirano, obcecado pelo poder que não conquistou pela 

proeza das armas, mas que está disposto a obter pela força e pela forca. Note-se que o 

tio de Bandemaguz foi preso numa emboscada e não vencido em pleno campo de 

batalha, o que aponta para uma estratégia pouco clara e transparente227 de Uter que 

contrasta com a coragem e determinação de Urien que se dispõe a morrer na forca, 

como um vil traidor ou um prisioneiro de guerra. Contudo, a atitude de Urien é também 

excessiva, ilustrando um senhor orgulhoso que se recusa a prestar vassalagem a outro, 

abdicando da vida. A atitude de Bandemaguz revela que outro valor se impusera face à 

posse da terra. O pai de Meleagant não aceita que o tio, de quem era um dos herdeiros, 

sacrifique a sua vida apenas pelo orgulho e de ser senhor de si mesmo. Bandemaguz 

escolhe a vida e a linhagem, desobedecendo à súplica do tio que lhe pedira que não o 

fizesse.  

 No nosso entender, nesta passagem, estabelece-se um claro contraste entre 

valores e personagens. Uter tipifica o rei que quer dominar um território, ser servido e 

não servir. Urien ilustra o senhor de uma terra que rejeita aceitar leis que não as que ele 

impõe. Como diz Bloch (2001, p. 241), “o acordo vassálico unia dois homens que, por 

definição, não eram do mesmo nível” e é esta não se aplicava a Urien, uma vez que o tio 

de Bandemaguz não considerava dever servir Uter pois não estava numa posição de 

inferioridade ou submissão. Por sua vez, o pai de Artur, ao puni-lo com o enforcamento, 

interpreta a sua resistência como afronta ao verdadeiro chefe. Retomando de novo as 

palavras de Bloch quando se refere a uma disposição do direito normando, “o crime 

contra o chefe é, indiscutivelmente, o mais horrendo, pois só ele merece o infamante 

enforcamento” BLOCH (2001, p. 241). O desfecho do texto indica qual destas duas 

                                                 
227 O facto de conseguir realizar os seus desejos através de estratagemas é já uma característica desta 
personagem que encontra o seu expoente na concepção de Artur, Como sabemos, é graças a um embuste, 
não pela conquista, que Uter passa uma noite com Igerne.  
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visões se elege. Não só Urien preserva a vida, como, graças ao auxílio de um rei 

vizinho, recupera o que era seu de direito, defendendo um costume e a linhagem, pois, 

como nos diz Ourilacc (1986) a respeito da Normandia, “toujours les règles coutumières 

affirment le droits du lignage” OURILACC (1986, p. 119). Uter pretende invalidar esse 

costume, formando uma nova ordem em que a vassalidade se sobrepõe à linhagem. 

Todavia, Bandemaguz manterá um reino independente de Artur porque, no passado, a 

organização de domínios territoriais prevaleceu face à centralidade régia. A realeza 

como poder único não parece ser o modelo de organização social que encontramos 

nestas versões do Lancelot. Não só se opõem estruturas baseadas nos laços feudais, 

como Galeote/Bandemaguz, ao poder centralizador de Artur, que se questiona, como 

também se contrastam atitudes positivas como o direito à herança por hereditariedade e 

actos negativos como a ocupação de senhorios pelo rei.  

 O valor da linhagem é encarado de diferentes perspectivas. Por um lado, Urien 

reclama o direito a ser senhor das suas terras porque estas lhe foram transmitidas pelos 

ascendentes, isto é, a legitimação do poder do senhor advém da linhagem e dos bens que 

lhe forma transmitidos. Por outro lado, Bandemaguz desvaloriza a posse de território 

preferindo manter vivo o seu tio. A nosso ver, esta aparente contradição prende-se com 

a construção da personagem Bandemaguz. Como verificámos no ponto anterior deste 

trabalho, o pai de Meleagant é descrito como um rei-cavaleiro exemplar. Mencionámos 

igualmente que, na descrição que o rei dos Cem Cavaleiros faz, ele se aproxima de 

Galaaz, na medida em que exerce a justiça como clareza e imparcialidade. Assim, 

parece natural que Bandemaguz prefira defender o mais alto dos valores, a vida, em 

detrimento da posse material de senhorios. Tal como, mais tarde, Galaaz prefere abdicar 

do importante tesouro da virgindade para poupar a vida da filha de Brutus que deseja 

deitar-se com ele228. Bandemaguz não aceita a morte infame do tio, preservando, 

também como Galeote, o valor de ter amigos e parentes acima de tudo.  

 O excurso em torno da explicação do aparente mau costume de Gorra iliba o rei 

Bandemaguz, justificando a sua escolha para sucessor de Galehot. O texto editado por 

Micha (1978, tI) tem redacção distinta. A passagem que versa a aceitação da morte em 

detrimento da vassalagem é mais contida, apenas se refere que Uter “fist iluec unes 

forches drecier por pendre Urien, s’il ne li rendoit sa terre” (LM, §V, pp. 83-85), não se 

                                                 
228 Perante a ameça de suicídio, o filho de Lancelot dispõe-se ceder aos caprichos da donzela, só não o faz 
porque não consegue impedir a tempo que ela se mate com a espada. Veja-se DP, 109-115. Sobre a 
atitude Galaaz veja-se MIRANDA (1998b).  
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menciona a dramática figura de Urien de olhos vendados e corda ao pescoço. Como 

notámos na análise das passagens anteriores, a versão castelhana e a versão francesa 

contida no ms. 751BNF são mais explicativas, recorrendo a imagens que ilustram, com 

maior precisão, a situação que se narra ou descreve, ao invés de apenas sugerirem os 

acontecimentos através de metáforas ou frases elípticas. No Lançarote de Lago e no ms. 

751BNF, o tio de Bandemaguz impõe um costume, que sela através do juramento, de 

que todos aqueles que fossem de Bretanha e ali passassem, jamais saíssem até que um 

cavaleiro aí viesse e conseguisse passar as pontes que eram guardadas por cavaleiros 

(LL, XLVI, p. 32; ms. 751BNF, Anexo I, p. 49). No Lancelot en Prose editado por 

Micha, é Bandemaguz quem institui o costume. Quando se apoderou das terras, Uter 

matou muitos dos que aí viviam. Depois de recuperar os seus domínios, o tio de 

Bandemaguz faz coroar o sobrinho, oferecendo-lhe o senhorio, em troca do amor que 

este lhe havia demonstrado. O pai de Meleagant decidiu povoar as terras com aqueles 

que as haviam destruído, ou seja, como as gentes de Uter. Para isso, mandou construir 

duas pontes estreitas e duas torres: sempre que por aí passassem cavaleiros ou damas de 

Bretanha, eram presos e obrigados a jurar que dali não mais sairiam. Muitas vezes Artur 

tentara conquistar Gorra sem sucesso. Quando Bandemaguz considerou que já tinha 

povoado as suas terras, derrubou aquelas pontes e mandou erguer outras no seu lugar 

que eram então guardadas pelo seu filho Meleagant, que oferecia batalha a quem aí 

passasse (LM, tI, §V, pp. 84-86). 

 A nosso ver, esta versão sugere sentidos distintos daqueles que anteriormente 

analisámos. Assim, na versão editada por Micha, Bandemaguz é o responsável pelo mau 

costume que instaura apenas como estratagema de povoamento do senhorio que herdara, 

uma vez que essa herança não fora, como a de seu tio, questionada em momento algum. 

Esta atitude pode desmerecê-lo, questionando o seu valor como suserano justo. Já na 

versão transmitida pelo ms. 751BNF, concordante com o texto ibérico, compreende-se 

que tenha sido Urien que, por retaliação e defesa das terras recuperadas, tenha 

aprisionado os homens de Uter da mesma forma que ele também fora sujeito a 

humilhação pelo pai de Artur. Assim, Lancelot acaba com um mau costume antigo, 

como aliás fora predito por Urien, mas essa lei não fora da responsabilidade de 

Bandemaguz, cavaleiro defensor dos mais fracos. Estas versões asseguram, desta forma, 

a coerência equacionando posições em torno de valores como a linhagem, a vassalidade 

e o direito, preservando o perfil de personagens globalmente positivas, como 

Bandemaguz. Para além de incidir em estruturas de organização feudal, como o 
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costume, a homenagem vassálica e a herança, estes textos fornecem uma imagem da 

figura do rei que vai ao encontro dos valores que preconizam. Num mundo em que 

Galeote é descrito como “ o príncipe mais sesudo desde Salomão até aqui” (LL, II, p.5) 

resta saber que lugar é atribuído a Artur.  

 

4.3– A culpa do rei? 

  

 A imagem de Artur só terá sido completamente positiva nos textos de 

Monmouth, e seus derivados, onde prevalece como monarca forte e centralizador. 

Chrétien de Troyes é o primeiro a dar-nos o retrato de um rei pensativo, incapaz de agir 

face à afronta que um cavaleiro estranho provoca na corte e que atinge directamente a 

rainha. O soberano de Logres depende dos cavaleiros que, acorrendo ao seu reino, lhe 

garantem a conclusão de aventuras e a manutenção da paz. Porém, Artur não é um mau 

rei, mas um suserano ausente. Aliás, os cavaleiros andantes desejam chegar à sua corte 

pois, conforme afirma Kennedy (1984) “no knight can truly be said to have made his 

name until he has won a reputation at Arthur’s court and a seat at the round table” 

(KENNEDY, 1984, p. 79). O Lancelot en Prose principia com um acontecimento que, 

como vimos a saber mais tarde, resulta de uma falha de Artur. Ban de Benoic morre de 

desgosto quando vê os seus senhorios nas mãos do vizinho Claudas que o vencera. O 

pai de Lancelot pedira o auxílio do rei, mas Artur não viera em seu socorro, uma vez 

que tinha de combater diversas revoltas. Mais adiante, o senhor da Bretanha será 

também desafiado por Galehot, poderoso princípe conquistador, que só não lhe retira a 

soberania graças à cavalaria de Lancelot. Assim, o rei, apesar de manter uma aura de 

soberania, uma vez que é o único que não presta vassalagem a ninguém, parece ser 

pouco mais do que uma figura simbólica que garante a coesão dos cavaleiros e do 

próprio texto.  

 Como sabemos, o Lançarote de Lago começa no “segundo libro”, no momento 

em que Galehot e Lançarote partem para Sorelois. Entretanto, como já trás deixámos 

dito, na corte de Artur ocorre uma aventura espantosa: uma donzela chega com uma 

missiva da dama de Tarmelida onde se questiona a legitimidade da rainha. Na carta que 

a mensageira entrega, diz-se, entre outras coisas, que a esposa de Artur não passava de 

uma bastarda de rei Leodagan que, graças às semelhanças físicas com a verdadeira 

Genevra, tinha usurpado o seu lugar e condenado a meia-irmã à morte, encarcerando-a 

numa torre. Todavia, graças à coragem do cavaleiro Bertolais, a rainha fora salva e 
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reclamava agora os seus direitos ao rei. Todas as versões mantêm este episódio, mas, 

mais uma vez, os textos preservados nos mss. 9611BNE e 751BNF singularizam-se, 

contendo um relato da carta da dama distinto dos demais.  

 Na mensagem da dama de Tarmelida, para além de se narrar a forma como a 

suposta falsa rainha havia cometido a traição na noite de núpcias, começa por se 

imputar responsabilidades a Artur. Assim, lista-se uma série de acusações ao monarca 

que caíra em tão falso enredo: 

 

[…]229 mente te enbolviste en tal pecado tan malo y tan desaguisado que de ablar 
he vergüeña. Si Dios consejo me ponga e allí donde su muger rey o otro ome 
cualquier busca muerte que suya es e por Santa Iglesia e contra fee230 e contra 
derecho otra tiene, todo el mundo lo save bien que allí es perjurado e gran 
mintiroso, probado omecida, fornicador, ladrón, ereje e traidor (LL, XIII, p. 10). 
 

 Cada uma destas graves faltas vem acompanhada de detalhada justificação: 
 
 

Entendedme que tales puede matar siete pecados mortales que los llama 
creminal231. Es perjurado cuanto sin ál le juro conpaña leal de tener sienpre y no 
la tiene aqueste perjurado; e bien mintiroso es cualquier que sea que promete a 
Santa Iglesia casamiento e tener quien ge lo enmiente; y omecida es aquel, pues 
que no finca por el muerte de su muger leal si aviene pues; o es ma fornicador 
cuando tiene outra muger e no dañada por la su buena dexar e com outra fornicar; 
ladrón es cualquiera que busca muerte a su muger la força que no fazer osa en 
descubierto tal cosa e su deslealtad antes cobra por su mal senblante e no quiere 
catar su prez, como Judas a Cristo; o es ereje e descreído, este es el que desprecia 
a Sancta Iglesia de aquel santo sacramento que es fuente de casamiento y por 
Santa Iglesia puesto santo leal y apuesto que semeja que no cre la fe ni la santa ley 
que sobre casamiento fecha a Dios e por ende poco da; traidor es aquél tal que 
ome tiene por leal y quien se fia que lo tiene e lo guardaria tan bien como su alma 
e como ansí trae e confonde ansí que su muerte e su mal todo lo busca de todo en 
todo. E na estos pecados todos tan biles e tan descomunales (LL, XIII, p.10, 
sublinhado nosso). 
 
 

 Como se constata, estas palavras acusatórias visam, em primeiro lugar, 

recriminar quem não respeite o sacramento do casamento. Como sabemos, a união entre 

os esposos com a bênção da Igreja só foi prática corrente a partir do século XIII (SOT, 

p.209), passando o rito cristão a validar a união. Esta nova configuração do contrato 

conjugal assenta na exegese da Bíblia em torno do valor do casamento. O Génesis é o 

                                                 
229 O texto está truncado, falta um fólio. Na versão francesa do ms. 751BNF pode ler-se “Dont i est tu 
desloialtes trop laidement car tu i ez de si desloial pichie entichez » (ms.751BNF, 149vII, Anexo I, p. 18) 
230  fe<e>LL, XIII, p.10. 
231 Esta frase é exclusiva do texto castelhano.  
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livro matricial que determina a união entre um homem e uma mulher que deveriam unir-

se e multiplicar-se. Contudo, é na “Primeira Epistola aos Efésios” que se encontra a 

sacralização do casamento, insistindo-se na monogamia como a única prática possível, 

uma vez que os laços que unem os esposos é comparável à união necessária entre Cristo 

e a Igreja:  

 
Esposos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e por ela se 
entregou (…) Aquele que ama a sua mulher ama-se a si próprio. Nunca 
niguém molestou a sua própria carne: pelo contrário, alimenta-a e dá-lhe 
atenção, Como Cristo faz pela Igreja. Não somos nós os membros do seu 
corpo? Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se á à sua 
mulher e os dois serão uma só carne. Grande é este mistério- declaro que 
ele diz respeito a Cristo e à Igreja (Primeira Epístola aos Efésios, V, 23-33). 

  
 No nosso entender, as palavras da mensageira da Dama de Tarmelida assentam 

na teologia sobre o casamento decorrente da Bíblia232. Assim, Artur, ao não consumar e 

respeitar os laços que o uniam à esposa, peca contra a Igreja uma vez que vai contra as 

leis impostas pelo próprio Cristo. Quando despreza a mulher legítima, atenta contra 

Jesus, pois trai os seus mandamentos, tal como Judas traíra os ensinamentos do Messias 

denunciando-o aos fariseus. O rei incorrera numa grave falta ao desrespeitar um 

membro do seu próprio corpo, a mulher a quem se unira, condenando-a à morte ao invés 

de a proteger como se da sua vida se tratasse. O monarca não cumpre o sacramento que 

a Igreja santificou pois desvirtua o princípio da fidelidade monogâmica aceitável pela 

Igreja. O texto que lemos na versão castelhana e no ms. 751BNF expõe de forma clara 

as regras que norteam o casamento enquanto parte dos deveres do homem cristão. As 

duras palavras da carta recriminam e repudiam um pecado cometido contra as leis do 

Cristianismo. Artur é apontado como um mau rei que condena o princípio da fé Cristã, 

como se depreende não só pela carta que atrás citámos, mas por outras palavras que lhe 

são dirigidas: “rey Artur, rey descreído heres tu, todo metido com verdad conoscida que 

tu muger ya recebida e fue yo de ti e que por mi marido te rescebi” (LL, XIII, pp.10-11). 

Para sublinhar a validade dos laços que uniam Artur e a queixosa, menciona-se o seu  

casamento, sacralizado pelo Bispo Ogénio, que o monarca desprezara.  

 Porém, poder-se-ia argumentar que o rei de Logres agiu por desconhecimento. 

Como mais adiante se narra, de acordo com a versão da Dama de Tarmelida, esta tinha 

sido raptada e subsitituída pela meia-irmã que se lhe assemelhava fisicamente. Assim, 

                                                 
232 Sobre o casamento na Idade Média veja-se Brooke, (1989); Duby, Barthélemy e La Rocière (1990); 
Duby (1991); Sot (1990); Goody (1997). 
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numa primeira leitura, o acto de Artur não fora premeditado, mas involuntário. A carta 

acusatória teria como fim exclusivo despertar no público a necessidade de respeitar e 

honrar o sacramento do casamento, sobretudo por parte das classes dirigentes233 que 

seriam o espelho da sociedade. A nosso ver, não é apenas isso que se pretende com tão 

violentas acusações. É certo que, a crer na veracidade da carta, o monarca não sabia que 

poderia estar a trair a unção matrimonial, mas também é verdade que Artur acaba por 

atentar contra o casamento no decurso do episódio. Como o texto nos revela, a Dama de 

Tarmelida era uma traidora que desejava usurpar o lugar da rainha, essa sim, legitima 

esposa de Artur. Todavia, o rei acaba por se apaixonar por ela abandonando Genevra e o 

reino. Ora, a nosso ver, o senhor de Logres acaba por cometer os pecados de que é 

acusado, uma vez que abandona a mulher legítima entregando-se a outra. Assim, não 

respeita Genevra, carne da sua carne, chegando até a providenciar a sua morte (LL, 

LXIX, p.44). O texto, habilmente, mostra-nos a carta difamatória num momento da 

acção em que Artur ainda não agiu, mas facilmente o público se lembraria de tão vis 

palavras dirigidas contra  quem não respeita o matrimónio quando o monarca se 

entregava aos amores com a Falsa Genevra, casando-se com ela e garantindo, com isso, 

a excomunhão. Mais uma vez, o episódio é paradoxal: a carta acusa Artur de pecar 

quando ele respeita o matrimónio, levando-o, de facto, a não cumprir o seu dever de 

esposo.  

 O relato que se encontra na edição MICHA (1978, t I, §III, pp. 22-27) não 

contém estas explícitas acusações ao rei, referindo-se apenas que “il n’apartient pas a roi 

qu’il teingne feme en soiignantage, si come tu fés” (LM, t.I §III, p. 22). A narrativa que 

encontramos na versão castelhana, idêntica à que lemos no ms. 751BNF, revela uma 

preocupação maior em justificar a sacralidade do casamento, listando os crimes contra a 

a Igreja em que o rei incorre. KENNEDY (1984) afirma que é típico das versões cíclicas 

do Lancelot en Prose colocar  

a good deal of emphasis on the sins of Arthur, Lancelot and Guinevere, linked from 
time to time with the potentially destructive effects of illicit love on essentially 
noble characters. (KENNEDY, 1984, p. 258). 

 

Conforme vimos pela análise do episódio dos sonhos de Galeote, o amor entre o 

cavaleiro e a rainha é metaforicamente condenado, sugerindo-se nos sonhos a culpa da 

                                                 
233 A aristocracia resistiu às imposições da Igreja sobre o matrimónio, nomeadamente, no que dizia 
respeito às restrições das relações de parentesco entre o casal. Sobre este assunto veja-se a bibliografia 
referida na nota anterior.   
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rainha pela morte de Galehot. Contudo, a nosso ver, não é disso que se trata em relação 

a Artur. O rei profana o casamento porque irreflectidamente se deixa iludir pela beleza e 

bons modos da Dama de Tarmelida, o que mostra o seu carácter volúvel. É certo que se 

reprova o amor fora do casamento, mas é sobretudo a falta de integridade do rei, 

facilmente enganado, que se destaca neste episódio. Assim, a culpa do rei contrasta com 

a mescheance de Galehot que nada pode fazer para manter junto de si o cavaleiro que 

tanto estima. O “príncipe mais sesudo de Salomão até aqui” (LL, IV, p. 4) não é 

culpado das suas acções, mas é vítima do destino. Artur é responsável pela sua 

inactividade, ilustrando um modelo régio, a realeza centralizadora, com bases bastante 

frágeis que podem ser abaladas sem dificuldade234.  

 Esta versão mostra uma visão reprobatória do amor ilícito através do par 

Lancelot e Guenièvre e dos desvarios de Artur, profundamente enraizada na 

legitimidade da Igreja em relação aos laços matrimoniais, questionando o valor da 

realeza. É certo que Artur se arrepende e a paz no reino é reestabelecida, uma vez que 

Guenièvre regressa à corte, como era seu dever. Todavia, neste ponto da narrativa, 

algumas versões fornecem-nos um relato interessante que convém observar com  

atenção. 

 Artur, durante uma caçada, decidiu pernoitar num mosteiro e saciar a fome que 

sentia. Enquanto comia, sentiu uma dor tão profunda no coração que temeu pela vida. 

Foi curado graças à providência divina e arrepende-se de ter atentado contra a Santa 

Igreja ao desposar a Dama de Tarmelida enquanto ainda era casado com Genevra. 

Quando volta à corte, acompanhado por um dos frades do mosteiro que privara com a 

rainha durante a infância, frei Amustan, o embuste da Dama de Tarmelida e seu 

cúmplice é revelado. A Falsa Genevra e Bertolais já tinham sido alvo do castigo de 

Deus pois estavam doentes, às portas da morte. Com o regresso de Artur a Logres, era 

imperativo que a rainha voltasse. Quando os súbditos do monarca vão buscar 

Guenièvre, enaltecem-na como sua senhora natural e afirmam que ela deve sentir-se 

honrada com tal posto. A rainha, porém, responde com acutilância: 

  

Por tal honra– dixo ella– no daria yo nada ni jamás en poder de ninguno non 
entrare, pues me nuestro señor sacó, que de oy. Mas yo sou muy rica, pues me 
Dios dio la tierra de mi padre e esta en que estó será mia en cuanto la yo quisier 
tener, ca uno de los mejores omes del mundo me la dio. E cuando quisiere casar, 
podre fallar uno de los mejores omes del mundo e de maior guisa e tal que non me 

                                                 
234 Sobre a fragildade do poder centralizador veja-se BLOCH (2001); DUBY (1982). 
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mandará matar, cuando se enseñare, antes me defenderá contra todos los omes del 
mundo e honrará sobre todas las dueñas (LL; CII, p. 64) 235. 
 

 A resposta de Genevra levanta algumas questões interessantes, relacionadas com 

o valor da hereditariedade e do casamento. Na passagem em torno do costume de Gorra, 

que analisámos anteriormente, verificámos a tensão entre o direito à terra pela herança 

da linhagem, que Urien defendia com convicção, e a vassalagem requerida por 

Uterpendragon, o rei que desejava centralizar o poder. As palavras da esposa de Artur 

invocam o direito natural de Genevra como herdeira legítima das terras de seu pai. 

Como diversos estudos já demonstraram (Duby, 1988 e 1990, Barthelemy, 1990; Ruiz 

Domenec, 1984) o contrato de casamento, nas sociedades medievais ocidentais, a partir 

do século XII, podia fazer-se, excepcionalmente, de acordo com um princípio 

hipergâmico, isto é, a esposa muitas vezes era de condição mais elevada do que o 

marido, sendo que este aumentava o seu poder, pelo dote da esposa, e o seu prestígio 

pela junção das parentelas. Não será demais recordar, como, aliás, está explícito no 

Lançarote (LL, XVI, pp. 12-13), que Artur possui a Távola Redonda porque esta fazia 

parte do dote de Genevra. Assim, pelo casamento, o rei ganhou os privilégios 

transmitidos pela mulher. Tendo desrespeitado as obrigações do matrimónio, o monarca 

perdera os direitos que adquirira quando desposara a filha do rei Leodagan. Todavia, 

Genevra, para além das terras herdadas do pai, tem em seu poder o reino de Sorelois que 

o generoso Galeote lhe ofereceu. Para além de estar garantida a sua subsistência, está 

também assegurada a protecção de que necessita, uma vez que tem ao seu serviço o 

corajoso e fiel Lancelot que ela sabe que nunca a vai trair. 

 A nosso ver, colocam-se em destaque diversas questões relacionadas com a 

transmissão e a manutenção do poder. A rainha alega a legitimidade da terra que lhe foi 

transmitida por herança e destaca a largesse de Galehot que lhe doou mais domínios. 

Sublinha-se, mais uma vez, a generosidade do senhor, condição indispensável para uma 

boa governação. Esta afirmação contrasta com o papel desempenhado por Artur que não 

a protegera como devia, retirando-lhe a condição de rainha que obtivera pelo 

matrimónio. A falha do rei ganha destaque em comparação com a serenidade de 

Galehot, que socorre Genevra em apuros. Além disso, a defesa estava garantida pelo 

                                                 
235 Na versão longa editada por Micha (1978) esta passagem está ausente. Veja-se o episódio em Micha, 
(tI, 1978, pp. 166-167. A resposta da rainha encontra-se no ms. 865Gr editado parcialmente por Micha em 
volume dedicado às versões curtas.  
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melhor dos cavaleiros que também, neste momento da narrativa, não está do lado de 

Artur.  

 Os mensageiros do rei, entre os quais se encontra Frei Amutan, dizem-lhe que 

ela tem de voltar pois “sodes juntada con nuestro señor el rey por Santa Iglesia” (LL, 

CII, pp. 64-65), mas a rainha diz que “pues me el muerte busco, no es derecho ni raçon 

que Santa Iglesia non lo manara a drecho que yo a ele deva tornar” (LL, CII, p. 65). De 

novo se enfatiza a indissolubilidade dos laços matrimonais, com a ressalva de que o 

marido não moleste a mulher, “carne da sua própria carne” (Primeira Epístola aos 

Efésios). Frei Amutan responde dizendo que a falta do rei contra o matrimónio já tinha 

sido castigada por quem de direito, uma vez que Artur fora excomungado. Genevra 

deveria perdoar-lhe e seria por isso recompensada no dia do Juízo Final (LL, CII, p.65) 

Dando mostras da sua magnanimidade e sabedoria, Galehot aconselha Genevra a 

cumprir a vontade do rei. A rainha tinha o dever de regressar a Logres, não porque lhe 

faltasse terra – ele mesmo a proveria de mantimentos e domínios – mas porque 

desrespeitaria a lei da Igreja se não fosse: 

a la cima non podedes tanto facer que Santa iglesia com vos faga com el ayuntar e 
podríades ende haver tal profacio eu todas las vondades que agora havredes, se 
vos tornarian a mal (LL, CIII, p. 65). 

 
 A redacção que lemos nos mss. 751BNF, 9611BNE e num dos testemunhos 

editados por Micha no tomo reservado às versões curtas, o ms. 865Gr, transmite os 

deveres e responsabilidades inerentes ao matrimónio, ilustrando o poder da Igreja na 

regulamentação dos comportamentos. Os pecados do rei, listados e descritos como algo 

horrível, clarificam o processo que o leva à excomunhão. Já a versão longa editada por 

Micha, não sendo explícita nas falhas de Artur em relação ao casamento, fornece uma 

imagem mais difusa dos seus erros. O papel preponderante de Genevra – saliente apenas 

nas duas versões acima mencionadas, as dos mss. 751BNF e 9611BNE – enfatiza ainda 

mais o desrespeito do monarca perante a lei divina e sublinha a sua fragilidade, pois a 

rainha diz explicitamente que não necessita do marido para a sua sobrevivência. O 

poder de Galehot, responsável não apenas pela protecção de Genevra, mas, sobretudo, 

pela garantia de que a rainha voltava para Logres, põe a descoberto a insuficência de 

Artur, um rei que facilmente cede a enganos, descurando o controlo do reino e da 

esposa. Em suma, afirma-se a validade dos laços sacramentais do matrimónio que se 

sobrepõem a qualquer escolha individual, e sugere-se, pelo desvario de Artur, que a 

fragilidade do poder régio é uma realidade. Além disso, a ordem estruturante da 
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sociedade parece ser a que a Igreja institui, particularmente no sacramento do 

matrimónio a que é impossível desobedecer. O rei tem contra si três instâncias de que 

depende: a mulher, a Igreja e o cavaleiro. Apenas as recupera graças à intervenção do 

mais poderoso dos seus vassalos, Galehot, que a ele se rendera pela força da cavalaria. 

A legitimação do cavaleiro é também enaltecida na versão castelhana e no texto contido 

no ms. 751BNF que demonstram alguma preocupação em descrever, como forma de 

legitimação, os rituais da investidura cavaleiresca.  

 

4.4– A investidura de Lionel. 

  

 Depois do regresso da rainha e de Lançarote à corte de Artur, decide-se uma 

celebração. Na versão editada por MICHA (LM, t. I, §IX, p. 175) o banquete é apenas 

em honra da reunião dos esposos e do retorno do melhor dos cavaleiros, mas no texto 

ibérico, e naquele preservado no ms. 751BNF236, o motivo que leva Galeote a participar 

na festividade é a investidura de Lionel. Artur manifesta o desejo de reunir a corte em 

sua honra, da rainha e de Lançarote, mas o suserano de Sorelois diz-lhe: “ternia yo por 

bien que fuese Lionel cavallero <a> [e]sta corte” (LL, CVIII, p.67). A investidura do 

irmão de Boors é um estratagema que o filho da Gigante encontra para fazer com que 

Lançarote, mais uma vez, deixe a corte do rei e da rainha e o acompanhe, pois quando 

Artur se prontifica a fazer Lionel cavaleiro, Galeote diz-lhe: 

 
“Señor”, dixo Galeote,”el fue criado en mi casa e á menester de valer más por mi 
e de venir muy honradamente he recibir tal alta orden como de cavalleria, e 
querria que fuese alla Lanzarote por traer su cormano muy honradamente, e a mi 
otrosi me há mucho menester en mi tierra (ms. 9611BNE, f. 54v)237. 

 
 Chega o dia de Pentecostes e o senhor de Sorelois acorre à corte “muy 

honradamente porque Lionel fuese más honrado en su cavalleria” (LL, CIX, p. 68). 

Segue-se uma pormenorizada descrição dos preparativos para o ritual da investidura: 

Mucho fue bien guisado Lionel a maravilla, ansi que nunca ome oyó fablar nunca 
de ningun <d> escudero que fuese cavallero tan ricamente. La vispera vino a misa 
con pañ<er>os de cavallero y los paños fueron de muy rico paño de seda, el mejor 
que el rey pudo haver como aquél que havia muy gran sabor de le facer placer y 
mucha onra. (…) Ansi que todo guisamiento que todo cavallero noble havia 

                                                 
236 Transcrevemos, no Anexo II deste trabalho, as passagens do ms. 751BNF correspondentes às citações 
do Lançarote de Lago.  
237 Para uma outra leitura deste excerto veja-se LL, CVIII, p.67. A passagem do ms. 751BNF encontra-se 
no anexo II, p. 1.  
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menester, obo el más fermoso e el más rico; que nunca ome vio a cavallero noble 
aver. E nunca del rey Artur e otros cavalleros nobles. (…) E cuando ovieron de ir 
a las visperas e a la vigília de la fiesta ficiéronlo ir ante los otros, e como él iba 
fermoso e apuesto bien semejaba de mayor guisa e que mayor cavallero de armas 
debia ser que ninguno de los otros. Y en otro dia fízolo el rey cavallero, ansí como 
hera costunbre, e ansí fueron a yantar, mas esto non fue en las casas del rey, ca 
non havia casas en el mundo do copiensen, mas el rey fizo armar tiendas e 
tendejones (LL, CX, p. 68)238. 
 

 Esta passagem suscita reflexões de índole distinta, nomeadamente, no que diz 

respeito à preocupação, manifesta nestas versões, em detalhar rituais e leis da sociedade 

feudal, mas, também, na deliberada manutenção de temáticas favoráveis ao 

enaltecimento e importância da cavalaria. Como temos vindo a verificar pela análise de 

diversos episódios, o Lançarote de Lago e o Lancelot preservado no ms. 751BNF 

revelam particular interesse pela explicação de regras e instituições características da 

organização social da Idade Média. Assim se compreende a importância conferida ao 

valor da amizade e à generosidade do senhor para com os vassalos, o tratamento 

pormenorizado de temas sensíveis como o costume e a lei régia, o vínculo 

feudovassálico e a centralidade do discurso teológico na regulamentação de acções. A 

atenção que se dá ao ritual de investidura cavaleiresca vem mais uma vez mostrar a 

preocupação com o jogo de poderes da nobreza. Vários estudos (KEEN, 1984; FLORI, 

1998) forneceram exemplos de rituais de investidura, onde se observa que o processo 

obedecia a diversos passos. Uma das ordenações mais citadas pelos diversos estudiosos 

(KEEN, 1984; FLORI, 1998; DUBY, 1994) é a de Godofredo de Anjou, em Rouen, em 

finais do século XII: 

The young man took a ritual bath, we are told. He was then dressed in a tunic of 
cloth of gold and red cloak and was led before the king. Gold spurs were affixed to 
his heels, a shield decorated with painted lions was hung abou his neck, and a 
sword, said to have beeen forged by Weland, was girded on him by the king 
(KEEN, 1984, p. 65). 

 

 O relato que acabamos de reproduzir menciona detalhadamente as vestes do 

novel cavaleiro, compostas de ouro, o que fazia sobressair a sua imagem e riqueza. Da 

mesma forma, a versão castelhana, e o texto francês que lhe corresponde, afirmam que 

Lionel estava vestido com os mais ricos panos de seda, tendo tudo o que seria 

necessário para um jovem prestes a ser armado cavaleiro. Não são descritas as suas 

armas ou a roupa que envergava, mas abundam as palavras que remetem para o campo 

                                                 
238 Ms. 751, f.174rII, Anexo II, p.1. 
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semântico do fausto e da abundância. Como nos diz Duby (1994), a investidura não era 

uma cerimónia privada, mas “uma solenidade do poder, pública e colectiva” (DUBY, 

1994, p. 327). Refere-se também que o jovem primo de Lancelot era o mais rico 

escudeiro que alguma vez se vira na corte de Artur. A nosso ver, a beleza e o fausto 

patentes nesta descrição enfatizam o poder de Galeote. É certo que os ricos panos de 

seda que cobriam o donzel haviam sido oferecidos por Artur que o queria honrar, mas 

Lionel chegara a Logres, no dia de Pentescotes, depois de ter estado no reino de 

Sorelois. Conforme se lê no texto ibérico, o suserano chega às terras de Artur rodeado 

de numeroso séquito para que Lionel fosse ainda mais notado no dia em que era armado 

cavaleiro.  

 Para além de ser uma imagem do poder do senhor de Sorelois, a ordenação 

cavaleiresca descrita nestas versões demonstra a ligação deste ritual com a Igreja. 

Quando apresenta a investidura de Godofredo de Rouen, Flori (1998), que mais atrás 

mencionámos, nota que não havia nenhum elemento religioso na cerimónia, não estando 

esta de forma alguma relacionada com a Igreja. O mesmo estudioso afirma que só a 

partir do século XIII é que o ritual cavaleiresco se transforma num acto com conotações 

religiosas. Assim, à semelhança da bênção das armas régias ou da unção dos reis, a 

ordenação do cavaleiro passará então a ter lugar após uma vigília durante a qual o 

jovem orava, pressupunha a assistência à missa, seguindo-se a sua ordenação com a 

bênção das armas pelo sacertode239. Como diz Keen (1984), a relação da investidura 

com a Igreja mostra a necessidade que o poder religioso tinha de chamar a si esta nova 

ordem: “potentially, the church liturgies for the making of knights, could symbolise, 

powerfully, this primary obligation of knighthood to ecclesiastical order and its 

authority (KEEN, 1984, p. 74). Contudo, como este investigador nota, nunca o ritual 

cavaleiresco foi tão dominado pela Igreja como o dos reis (KEEN, 1984, p. 75).  

 No Lançarote de Lago, a nosso ver, há um equilíbrio de funções na descrição da 

ordenação de Lionel. O jovem escudeiro prepara-se para aceder à cavalaria. Para isso, 

purifica a sua alma estando em vigília e assistindo à eucaristia. Todavia, quem o arma 

                                                 
239 A ligação da cavalaria à Igreja compreende-se se tivermos em conta que, ao longo do século XIII, 
foram sucessivas as tentativas de ligar esta nova ordem de guerreiros à protecção dos fracos e dos 
oprimidos, em suma, da Igreja. São exemplo disso a publicação de leis como a Pax Dei e a Tregua Dei 
que pretendia regular e controlar a função do cavaleiro.É por necessidade de controlo social por parte da 
Igreja, e simultaneamente por procura de legitimação por parte dos cavaleiros que se dá cristianização da 
ordem da cavalaria. A adopção dos rituais régios de investidura manifesta esse processo e ainda a 
substituição do rei pelo cavaleiro na função de bellator. Sobre este assunto veja-se, por exemplo, Duby 
(1994); Flori (1998). 
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cavaleiro é o rei240, sugerindo-se que é ao rei que o cavaleiro presta serviço. Os 

responsáveis pela sua preparação haviam sido o seu primo direito e o senhor que, 

segundo nos diz o texto, o criara em sua casa. Desta forma, a cavalaria aparece como 

uma função ligada aos diversos poderes, a Igreja e a realeza, profundamente marcada 

pelas estruturas de parentesco que a legitimam obedecendo a costumes que assentavam 

na ligação do jovem a um senhor poderoso que o provia de bens e educação241. Além 

disso, conforme adiantámos no início desta análise, a presença deste episódio nestas 

versões não terá apenas o propósito de relatar um ritual conhecido do público, mas 

contribui para sublinhar a importância da cavalaria e das personagens que, de alguma 

forma, gravitam em torno de Lancelot. 

  Quando no seu estudo sobre o Lancelot, a propósito deste momento da 

narrativa, Elspeth Kennedy compara a versão do “Lancelot não-cíclico” com o texto 

cíclico, faz notar que na segunda versão a investidura de Lionel e o relato da sua 

primeira aventura, aquela em que ele vence o leão coroado da Líbia, são apenas 

mencionadas brevemente:  

the knighting of Lyonel and the figth with the Crowned Lion of Lybia (…) are only 
mentioned briefly and in passing in the long version (XVIII.3) and not  at all in the 
short version. (KENNEDY, 1984, p. 256). 

  

 De facto, na versão longa editada por Micha, no decurso das aventuras centradas 

no rapto de Gauvain por Carados, menciona-se que Lionel ia ser armado cavaleiro na 

corte que celebrava o regresso da rainha e de Lancelot. Todavia, três companheiros da 

Távola Redonda, Lancelot, o duque de Clarence e Yvain, incitados por Gauvain, já se 

haviam afastado das margens do Tamisa. O sobrinho do rei, pouco depois de ter 

manifestado vontade de conhecer as maravilhosas aventuras que se dizia ocorrerem 

naquela floresta, é raptado por um gigante. Os outros cavaleiros decidem em uníssono 

acorrer em seu auxílio e nada se diz sobre a ordenação do primo de Lancelot:  

 

                                                 
240 No texto do ms. 751BNF não é explícito que Lionel foi armado cavaleiro pelo rei, apenas se menciona 
o fim do “serviço”. Ora, a nosso ver, tal poderá indicar que o primo de Lancelot foi ordenado no decorrer 
da missa, mas não é claro se o terá sido pelo sacerdote ou pelo rei. Desta forma, a versão castelhana, ao 
mencionar que foi Artur quem fez Leonel cavaleiro, aproxima-se mais da lição contida no ms. 768BNF, 
ou, segundo Kennedy (1986), do “Lancelot não cíclico”. Todavia, o romance ibérico apenas resume numa 
frase a ordenação de Leonel por Artur, enquanto o texto do ms. BNF 768 tem uma extensa passagem em 
torno desse momento que envolve não apenas Artur e Lionel, mas também Lancelot. Veja-se Micha 
(1979, tIII, §IV, pp. 63-64).  
241 Sobre o equipamento do cavaleiro e as suas formas de subsistência, veja-se Flori (1994, pp. 89-109). 
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A ceste feste devoit estre Lionialx novialx chevaliers et ja avoit la robe vestue; et 
Galehout qui si durement le voit aler si le vient ataignant a un poncel, si l’aert al 
frain. Et Lionialx le regarde, si a molt grant honte; et Galehout voit qu’il a sa 
chape afublee, si s’en merveille trop, por ce que chevaliers noviax estoit (LM; 
1978, tI, §XV, p. 214, sublinhado nosso). 

 

 Sabendo que o primo havia desaparecido, o “coração sem freio”, como lhe 

chama Galehot, decide partir em sua demanda. Contudo, conforme se depreende pela 

passagem que citámos, ele estava preparado para receber a ordem de cavalaria, tinha a 

vestimenta apropriada, mas não é claro que o ritual já se tivesse concretizado. A versão 

longa editada por Micha continua, como temos vindo a verificar, a ser manifestamente 

elíptica. A ausência da descrição do ritual onde Lionel intervinha não permite a ênfase 

no poder e generosidade de Galehot, contribuindo, também, para um maior destaque na 

rebeldia do primo de Lancelot. Na versão castelhana, e naquela que o ms. 751BNF 

preserva, quando parte em demanda do primo, Lionel já é, por direito e por cerimónia, 

cavaleiro, não transgredindo nenhuma regra quando cinge a espada. O mesmo não é 

válido na edição de Micha, onde apenas sobressai a sua impetuosidade. Concretizam-se 

as palavras que haviam sido anunciadas por Galehot, mas a investidura está, se não 

ausente, referida de maneira ambígua. O facto de se narrar a ordenação de Lionel sugere 

várias reflexões. Em primeiro lugar, como já dissemos, esta passagem enquadra-se na 

estrutura do episódio. Como temos vindo a observar, desde o início do “Segundo Libro” 

que é manifesta a exposição pormenorizada de diversos vectores de organização feudal, 

como a justificação dos laços sociais entre o senhor e o vassalo; a importância do 

respeito mútuo nessa relação de dependência, a centralidade da Igreja como reguladora 

de costumes e de relações sociais e, com a investidura do primo de Lancelot, a 

confirmação da cavalaria como pilar fundamental na construção e consolidação dos 

reinos. A descrição deste ritual testemunha, a nosso ver, não apenas um exemplo de 

poder de um senhor, Galehot, mas também revela a necessidade de se contar episódios 

que directamente interessassem ao cavaleiro e que funcionam como legitimadores da 

sua posição no microcosmo feudal. Para além disso, depreende-se a relação, que se quer 

intencionalmente manter, com um perdido “primero libro” que conteria, como os 

congéneres franceses, o anúncio desta cerimónia. No caso  da edição de Micha, o facto 

de não se mencionar o momento em que recebe esta ordem reflecte alguma fragilidade 



 147

na urdidura do romance uma vez que, como notou Kennedy242(1984), esse 

acontecimento tinha sido predito durante a sua infância: 

et Galehos, li preudom, li sires des Estraignes Illes, li fiex a la Bele Jaiande, 
l´apela une fois cuers sans fraim, por che qu’il nel pooit vaintre par chastoier, 
cheli jour meisme que li rois Artus le fist chevalier, ainsi com li contes le devisera 
chi aprés (LM, §XIIa, p. 108, sublinhado nosso). 

 

 A caracterização dos papéis sociais de cada um dos intervenientes no romance é 

evidenciada de forma meticulosa para que não haja equívocos quanto às funções que 

desempenham. Muitas vezes a linguagem empregue é quase de índole tratadística, 

denunciando um redactor interessado em discorrer sobre os costumes e leis da época em 

que redigia o romance, recorrendo a vocabulário próprio do direito, como se nota na 

homenagem que Banemaguz presta a Galehot, e versando temas caros aos teólogos, 

como no caso dos laços matrimoniais. O mundo de que se fala é, a nosso ver, 

essencialmente dominado por homens. Todavia, tal não significa que se descure a figura 

da mulher, sobretudo em personagens de maior relevo, como Genevra e Morgana.  

 

4.5– A rainha e Morgana: a mesma face de Eva? 

  

 Conforme observámos na secção em que reflectimos sobre a culpa de Artur, 

Genevra tem, na versão dos mss. 751BNF e 9611BNE, um papel algo interventivo 

quando se trata de discorrer sobre as falhas do marido. A rainha surge como vítima de 

um enleio, mas não aceita pacificamente o desenlace do engano, justificando a sua 

hesitação em voltar para Artur com base no direito que a Santa Igreja lhe confere e na 

posse de terras que adquiriu por herança e por doação. A astúcia que a caracteriza na 

consecução dos seus intentos ganha destaque nas versões que temos vindo a comparar. 

Assim, depois de voltar para o marido, consegue que Lancelot aceite regressar à Távola 

Redonda, continuando ao serviço de Artur. Os textos dos mss. 9611BNE, 751BNF e 

865 Gr. mostram as razões que levaram a filha do rei Leodagan a agir dessa maneira. 

Artur, graças às suas boas maneiras e cortesia, consegue minimizar o “mau talante” de 

                                                 
242 Kennedy (1984, p. 47) refere ainda a importância da narração da primeira aventura de Lionel, a luta 
com o leão da Líbia, uma vez que ela lhe garante não apenas um lugar na Mesa Redonda, mas a 
justificação do seu nome. A estudiosa menciona ainda os percursos paralelos deste cavaleiro e de 
Lancelot. Todavia, a aventura do leão da Líbia não se encontra na versão castelhana, nem, segundo a 
mesma investigadora, em nenhuma versão longa, sendo apenas brevemente mencionada em alguns 
testemunhos.  
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Genevra, mas, ainda que ela o respeitasse, não foi o amor do rei que a fez pedir ao 

melhor dos cavaleiros que ficasse em Logres:  

 

ca áquel [Artur] hera el o me del mundo que mejor sabia fablar a cavallero e 
dueña, mas ya por ruego qu’él ficiese non por amor que le mostrase, non rogara 
ella a Lanzarote que fincara com él, sino por el gran amor que le ella havia de que 
se non podia sufrir de que lo solía ver muy a menudo en Sorolois; e hérale muy 
grave, cuando lo no bía, ca le semejaba que en ninguna guisa se non podia sufrir 
de haver su conpaña a menudo (LL, CV, p.66; ms. 751BNF, Anexo I, p. 97) 
 

 Como se vê, fora o amor que sentia pelo cavaleiro, a necessidade da sua 

presença física, que motivara Genevra a pedir-lhe que ficasse. O amor do rei, ainda que 

fosse “el ome del mundo que mejor sabia fablar a cavallero e a dueña” (LL, CV, p. 66), 

não lhe bastava. Concordando com a feição clerical e tratadística que temos vindo a 

notar nestas versões, nesta passagem também é subentendido o carácter lascivo da 

mulher. Genevra ajuda o marido porque precisa da companhia do amante com quem 

estava habituada a privar diariamente durante a sua estada em Sorelois. Esta ideia 

relaciona-se com um dos principais pecados que a Igreja atribuía às mulheres, a luxúria, 

que as levava a trair o matrimónio243. 

 A imagem de Genevra é, portanto, retratada de acordo com a natureza do sexo 

feminino, mediada pelas obrigações no seio do jogo cortês. A rainha cumpria a sua 

função pois mantinha o cavaleiro ao serviço do rei. 

 É sintomática uma particularidade que a narrativa castelhana contém e que 

evidencia a caracterização da rainha Genevra, como modelo de beleza. Esta referência 

situa-se no momento em que Boors de Gaunes se encontra na corte do rei de Brangorra. 

As mesas estão postas para celebrar o sucesso do cavaleiro de armas vermelhas, Boors, 

e entre todas as donzelas presentes, destaca-se a filha do monarca pela sua formosura: 

 

Lançarote del Lago (LL, CLI, 
p. 208, sublinhado nosso)  

Lancelot (ms. 751BNF, 
f.225vI, sublinhados nossos) 

Lancelot (ed. Micha, XLVII, 
t. II, §XLVII,  p. 187, 
sublinhado nosso) 

Las dueñas e las doncellas 
que y[n] estavan herán más 
que ciento e todas muy 
fermosas e muy bien 

El les damoiseles estoient 
plus de cent et estoient mult 
beles, mais sor totes les autres 
ert la fille le roi bele et 

Et eles estoient plus de cent, 
si en i avoit de molt beles, 
mais sor totes les autres ert la 
fille le roi dele et avenans, et 

                                                 
243 O carácter luxurioso da mulher era evidenciado na Idade Média, conforme nos diz Duby (1996): “ um 
desejo que as queima, que, fracas, penam por dominar (…) Diante do marido que as requisita, fecham-se, 
reprimindo o seu ardor. Em compensação, insatisfeitas, correm atrás dos galantes” (DUBY, 1996, p.15).  
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guarnidas e sobre todas la fija 
del rey era más fermosa, e 
todas decían que nunca en el 
mundo cosa tan fermosa 
fuera, salvo la reina 
Ginebra.  

avenans. Et dient que onques 
mais ne fu si bele riens fors 
seulement la fille au roi 
pecheour, seli qui garde le 
saintime Graal ou li gous 
del sanc des plaies Jeshu 
Crist reposent, pour la 
virginite qui en li est. 

dient que onques mes ne fu 
nee si bele riens fors solement 
la fille al Roi Pescheor. 

    
 
 Como se verifica, a lição do Lançarote é divergente de todos os testemunhos 

colacionados, acentuando-se a beleza de Genevra em vez de Amida, filha do Rei 

Pescador. Como dissemos na secção dedicada aos sonhos de Galeote, os amores entre 

Lançarote e a rainha são a causa da destruição da amizade entre o senhor de Sorelois e o 

cavaleiro, a serpente coroada, que mais tarde Helias de Tolosa diz ser a rainha Genevra, 

dilacera-o com o fogo. Ora, foi justamente a beleza da mulher do rei que encantou o 

cavaleiro e o tornou cativo dos seus desejos. Assim, a beldade da dama das damas é 

algo a que não se pode resistir, como ao canto da sereia. Genevra é a Eva tentadora, a 

serpente que engana, pelos seus atributos, mas, também pela sua natureza feminina.  

  No texto castelhano não há lugar para a Virgem redentora, Amida. Já o texto do 

ms. 751BNF evidencia a virgindade como condição da beleza da mulher. Tal opção é 

compreensível no ponto da narrativa em que nos encontramos. Como é sabido, Boors, 

graças a um anel mágico, parte do plano engendrado pela filha do rei Brangorra e sua 

ama, deita-se com a bela jovem e dessa união resultará Helaim, o Branco. Este episódio 

é estruturalmente idêntico àquele em que se narra a concepção de Galaaz: Lancelot, 

enebriado por uma poção mágica partilha o leito com Amida e concebe Galaaz. As duas 

donzelas dão origem a dois cavaleiros exemplares. Todavia, Galaaz superará todos os 

outros, tal como a beleza da sua mãe se sobrepõe à das demais. Além disso, nesta 

versão, é notória a preocupação de definir um tipo de mulher alternativo a Genevra. A 

beleza não resulta do facto de ser rainha, nem é entendida como potencial tentação para 

o homem, mas é sinal de pureza e castidade. Tal como Maria redimiu Eva, Amide 

simboliza o novo tipo de mulher que atinge o grau máximo de perfeição propalado por 

S. Pedro na 1ª Espístola: 

não seja o vosso adorno apenas o exterior: cabelos frisados, adereços de ouro e 
vestidos ajustados; mas, sim, o ornamento interior e oculto do coração, a pureza 
incorruptível de um espírito suave e pacífico, que é precioso aos olhos de Deus (1ª 
Epístola de S. Pedro, III, vv 3-4).  
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 A versão do ms. 751BNF denota uma acomodação maior ao espírito do Graal, 

nomeadamente na defesa do ascetismo e da virgindade.  

 Como se constata, a rainha é a mulher bela e tentadora, mas a versão castelhana, 

desta vez também a par com o texto do ms. 751BNF, apresenta ainda uma outra 

personagem feminina que alia a beleza ao sortilégio e à luxúria, Morgana. A primeira 

vez que ela surge no romance ibérico situa-se no episódio do Vale dos Amantes sem 

Retorno, sítio mágico por ela engendrado com o objectivo de atrair todos aqueles que 

não eram fiéis ao amor das suas amigas. O seu principal propósito era que Lancelot 

caísse no ardil, não porque Morgana odiasse o cavaleiro, mas sim porque se queria 

vingar de Genevra e retirar-lhe do dedo um anel que selava o amor dos dois. O narrador, 

com recurso a uma analepse, explica os motivos de Morgana. Quando Genevra se casou 

com Artur, a sua meia-irmã estava aos cuidados da rainha e uma grande amizade unia-

as. Com o passar dos tempos, Morgana que “hera de tal constelación que le parecián 

muy bien los omes” (LL, CXXIX, p. 99)244 apaixonou-se por um cavaleiro, primo 

direito da esposa de Artur. Um dia, Genevra surpreendeu os dois amantes juntos e 

expulsou o seu parente da corte, fazendo-o jurar sobre os Evangelhos que nunca mais ali 

tornaria. A meia-irmã de Artur, desolada, abandonou a corte, conheceu depois Merlim, 

que muito a amou e lhe ensinou tudo o que sabe sobre nigromancia. A atitude de 

Genevra foi a causa do “gran desamor que ella obo a la reina e por eso queria hella 

haver el anillo de Lançarote” (LL, CCXXIX, p. 100)245. 

 Depois desta contextualização, o público entendia por que razão Morgana 

desejava ter o cavaleiro em seu poder, ficando esclarecido que o seu ódio não era contra 

Artur, mas sim, dirigido à rainha. Mais uma vez, o amor é causa de desavenças, 

motivando a prisão de Lancelot. A caracterização de Morgana nestas versões vai ao 

encontro da imagem da mulher no século XII, segundo DUBY (1991, p. 235): “o sexo 

feminino é tido por sôfrego, impetuoso, insaciável e, por tudo isso, devorador”. Não é 

tanto o facto de saber de encantamentos que condena a meia-irmã de Artur, mas o seu 

carácter luxurioso. No nosso entender, Genevra e Morgana aproximam-se no sentido em 

que ambas são “tentadoras e reptilizantes” (DUBY, 1991, p. 235). Ambas aprisionam 

Lancelot, a primeira pela beleza, a segunda pela nigromancia, as duas motivadas pelo 

amor ilícito. 

                                                 
244 Ms. 751BNF, f. 185rII, Anexo II, 3.6.1, p. 1. 
245 Ms. 751BNF, f.185rII, Anexo II, 3.6.2, p. 1. 
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 A narrativa que encontramos na versão longa editada por Micha é 

substancialmente distinta da que acabámos de observar. O motivo que levou Morgana a 

odiar Genevra é semelhante: a rainha, temendo ser repreendida por Artur, separou-a do 

seu amante, que é, neste texto, Guiamor de Tarmelide246. Todavia, há um pormenor 

importante: Morgana “estoit de lui ençainte (…) et li enfés qu’ele ot de Guiamor fu puis 

chevaliers de grant proesce” (LM, tI, §XXIV, p. 301). Nada mais se diz sobre este 

cavaleiro, mas o facto de aquela união ter dado frutos parece desculpabilizar os dois 

amantes, ou, pelo menos, justifica o ódio de Morgana. O texto editado é difuso, 

apontando, por um lado, que a meia-irmã de Artur é “chaude et luxuriose que plus 

chaude feme ne convint a querre" (LM, tI, §XXIV, p. 300), mas afirmando, por outro 

lado, que ela concebera um filho.  

 Nem o romance ibérico nem a versão do ms. 751BNF oferecem leituras dúbias, 

apresentando as personagens femininas como a mesma face da moeda: a tentação e a 

luxúria da mulher. Não há lugar para hesitações quando se trata de denunciar o amor 

puramente carnal, pelo contrário, insiste-se no seu carácter destruidor. Mais uma vez, à 

semelhança do que temos vindo a observar, estes textos revelam uma tendência para 

clarificar sentidos. Não é apenas no tratamento de personagens que se evidencia essa 

feição explicativa, mas também, notamos o cuidado dos redactores destas versões em 

delimitar o valor de alguns objectos significativos, os seus poderes e o lugar que 

ocupam na trama romanesca. Será sobre os anéis de amor e de ilusão que, em seguida,  

vamos dedicar a nossa atenção.  

 

  4.6– Os anéis e as fadas: separar as águas. 

 

 Como vimos, o ensejo de Morgana é retirar o anel de Lancelot para poder 

destruir o amor do cavaleiro e da rainha, tal como esta havia terminado a sua relação. 

Quando andava em demanda de Gauvain, que tinha sido aprisionado numa floresta por 

um gigante, Lancelot chega ao Vale sem Retorno, local rodeado de ar, mas que, devido 

aos sortilégios da fada, parecia um muro intransponível aos que lá estavam. O cavaleiro 

também é preso, mas consegue, graças ao mágico anel que lhe oferecera a Dama do 

Lago, acabar com os encantamentos. Morgana pede a Lancelot que fique com ela mais 

uma noite e, durante o sono, enfeitiça o cavaleiro e aprisiona-o numa floresta. O seu 

                                                 
246 Na versão editada por Micha não se refere o parentesco entre a rainha e o cavaleiro. 
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objectivo é conseguir que ele lhe dê um anel que lhe fora oferecido pela rainha. Quando 

o filho de rei Ban desperta, Morgaina diz-lhe: “vós seredes quito si me dieredes hese 

anillo que traedes en la mano diestra” (LL, CXXIX, p. 99)247. Perante a recusa de 

Lancelot, a fada faz um anel semelhante àquele que Genevra oferecera ao amante:  

 
Y ella pieza grande havía que havia fecho outro contrahecho cormano aquél. He 
havia en las piedras de los anillos dos imagines de cavalleros e de dueñas que se 
besaban. E el anillo de Lançarote tenía un coraçón entre sus manos, e el anillo de 
Morgaina tenía las manos juntas entre las manos de la outra (LL, CXXIX, 
p.99)248. 
 

Morgana dá uma bebida mágica a Lancelot, que o adormece, e troca o anel verdadeiro 

por aquele que ela tinha feito. Como se verifica, descreve-se pormenorizadamente o 

anel que Genevra oferecera a Lancelot e a jóia contrafeita por Morgana. Para além 

disso, diz-se que Lancelot possuía dois anéis: um oferecido por Genevra e o outro “ que 

le diera la Doncella del Lago <d>o traía en la sinistra mano. (LL, CXXIX, p. 99).  

 Esta distinção não se encontra na versão editada por Micha, onde este episódio 

tem uma redacção bastante diferente. Mencionam-se três anéis, sendo o primeiro aquele 

que  Morgana usou  para adormecer Lancelot, o que possibilitou o seu cativeiro:  

 
Et quant ele cuida que Lancelos fust endormis, si en vient a lui et li met .I.. anel en 
.I. des dois de la main destre, et cil anials avoit tel force que, s’en le meist a hoem 
endormi en la main, que tant com il avroit tant dormiroit (LM, t.I, §XXIV, p. 303). 

  

A segunda jóia que foi oferecida pela rainha é também referida, mas com contornos 

distintos daqueles que encontramos no texto castelhano e na versão do ms. 751BNF: 

 

Lors pensa bien Morgue que la roine li avoit doné, si li poise molt qu’ele ne l’a 
bien avise savoir mon s’ele le coneust, et si feist ele sans faille, s’ele le veist, kar la 
roine li avoit doné le jor qu’ele li dona s’amor: si estoit li anials petis o une piere 
plate bise ki estoit de si grant force qu’ele deschantoit vers celui ki le portoit, si 
tost com il l’avoit regardee (LM, t. I, §XXVI, p. 316). 

 

Morgaina confirma que o anel lhe fora dado pela rainha e subsitui-o por outro:  

 
Ele avoit .I. autre anel qui avoit este a la roine, si n’ert nule chose el monde dont il 
ne samblast celui qe Lancelos avoit, fors tant que il n’avoit nule force vers 
enchantement et li Lancelot ne pooit estre tenus par enchantement ne par charaie, 

                                                 
247 Ms. 751BNF,f. 185rI, Anexo II, p.3.7.1, p. 2. 
248 Ms. 751BNF, f.185rII, Anexo II, p.3.7.2, p. 2.  
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kar ele siege de la pierre avoit II figures diverses que nus ne savoit a dire qy’eles 
senefioient, kar l’en nes pooit veoir se a grant peine non (LM, t.I, XXIX, p. 349.) 
 

 
 Ainda que a estrutura do episódio se aproxime em todas as versões, uma vez que 

o ensejo de Morgana é obter o anel que Genevra oferecera a Lancelot, notam-se 

diferenças significativas no tratamento deste objecto. Na versão castelhana, a meia-irmã 

de Artur sabia que aquela jóia tinha sido um presente da rainha, enquanto no texto 

editado por Micha só mais tarde tem a certeza da proveniência do anel. Todavia, um dos 

pormenores mais interessantes, a nosso ver, é que no romance ibérico o anel que o 

cavaleiro usava não tinha poderes mágicos; esses estavam reservados ao outro que lhe 

fora oferecido pela dama do Lago. Já no texto francês editado, o anel de Genevra tinha o 

poder de desfazer encantamentos. A nosso ver, a lição peninsular, e aquela que 

encontramos no ms. 751BNF, demonstram a necessidade de delimitar o valor de um 

anel enquanto símbolo do amor cortês e do significado do outro como ligação do 

cavaleiro ao universo da Dama do Lago o que não se observa na edição de Micha.   

 De acordo com um estudo de Anne COMBES (2001) sobre a escrita e a 

composição no Lancelot en Prose, o anel que a Dama do Lago oferece ao cavaleiro 

representa a sua ligação ao mundo feérico: “l’anneau devient signe identitaire de celui 

qui, ayant grandi dans une univers enchanté, a emporté une part de ce monde avec lui” 

(COMBES, 2001, p.189). A mesma estudiosa reconhece que o romance em prosa 

amplificou o tema do anel, criando um outro que já não se relaciona com o mundo da 

dama do lago, mas que é signo do amor, aquele que Guenièvre oferece a 

Lancelot:”l’anneau devient donc un acessoire important de l’intrigue, pour investir un 

autre domaine essentiel du roman, celui de la passion” (COMBES, 2001, p. 191).  

 Na versão dos mss. 751BNf e do 9611BN, o anel oferecido por Guenièvre não 

tem poderes sobrenaturais, representa apenas a aliança entre o cavaleiro e a rainha. 

Assim, a reduplicação do objecto não perturba a trama narrativa uma vez que se 

distinguem claramente os anéis e as suas funções. Ora, como vimos, esta distinção só 

ocorre na versão ibérica e nos textos franceses de que se aproxima, o ms. 751BNF e o 

ms. 865Gr. No ms. base da edição de Micha não só não são claras as funções das jóias, 

como há ainda um outro anel que Morgana usa para adormecer o cavaleiro. A nosso ver, 

a existência de diversos anéis, com características semelhantes, torna difuso o seu 

significado, não sendo claro de onde provém a capacidade da jóia de Guenièvre de 

desfazer encantamentos.  



 154

  Na edição de Micha, o anel da Dama do Lago deixa de ser signo de identidade 

do cavaleiro e perde o lugar no enredo, uma vez que não é graças a ele que Lancelot é 

reconhecido e supera provas. Já nas outras versões, dos mss. 751BNF e 9611BNE, a 

jóia da Dama do Lago sublinha a ligação do cavaleiro com a fada, servindo como 

símbolo de reconhecimento. Esta funcionalidade é evidente num outro momento do 

romance em que o filho de rei Ban é salvo da loucura que o tinha acometido graças ao 

anel que o identifica.  

 Depois de ser libertado da prisão de Morgana, Lançarote sabe que Galeote, o seu 

valoroso amigo, morrera. A dor dessa perda faz com que vagueie pela floresta, louco, 

chegando até a ser dado como morto. Mas a Dama do Lago viu em sonhos que ele 

estava vivo, na Cornualha, e decide partir em sua demanda. Encontra o cavaleiro e 

reconhece-o graças ao anel que lhe dera: 

 
Lo falló en una floresta maltrecho, que no á ome que de antes lo hubiera visto que 
lo pudiese conocer, mas ella lo conoció por el anillo que le hella diera que traía en 
la mano derecha, el que Morgaina la Falsa le diera traía en la mano izquierda, ca 
ella se lo metiera ý por traicion (LL, CXLIV, p. 126)249. 

 

 Na edição Micha, não se refere como Vivienne reconheceu o cavaleiro: 

“Ele le trova la veille de la Chandelor gisant en un buisson en la forest de Tintajuel en 

Cornoaille. Si l’na amena el le gari et le tint avec li tote l’iver et le karesme” (LM, tII, 

§XXXVI, p. 1) 

 Como se pode ver, à semelhança do que temos vindo a referir ao longo desta 

nossa análise, a versão editada é elíptica, não se referindo o anel como motivo de 

reconhecimento. É provável que o apagamento desta ligação possa significar o desejo 

de elidir as relações de Lancelot com o mundo feérico, uma vez que se anula o símbolo 

de ligação maternal entre o cavaleiro e a Dama do Lago. 

 Esta anulação dos poderes do anel é também evidente no episódio da 

“Charrette”. Como já notou Anne Combes (2001) na versão editada por Micha, o anel 

perde o relevo e a funcionalidade que tinha no roman en vers: 

 

                                                 
249 Neste ponto, o Lançarote fornece uma leitura incongruente pois Morgana havia retirado o anel 
oferecido por Genevra, que estava na mão direita, e não aquele que a dama do lago deu ao cavaleiro. 
Assim, o anel contafeito não deveria esta na mão esquerda como se refere. A reduplicação de anéis que se 
documenta nos textos em prosa poderá ter originado esta confusão. O ms. 751BNF fornece uma lição 
mais apurada, uma vez que se atesta que o anel contrafeito estava na mão direita e o da Dama do Lago na 
mão esquerda. Veja-se ms. 751BNF, f.195rII, Anexo II, p.3.7.3, p. 2. 
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Au moment de la “Charrette” le héros porterait donc, en príncipe, deux anneaux: 
celui que Morgane a substitué au cadeau de la reine, et celui donné par la dame du 
lac. Tel est le cas dans le manuscrit de Grenoble [ms.865gr], qui precise que 
l’anneau de la fée  est a la main gauche du chevalier, et l’anneau donné en traison, 
à la droite (M, III, p.331). Toutefois, dans la version en référence (α), le prosateur 
a par mégarde confondu l’anneau de la Fée et celui de Guenièvre, si bien qu’après 
les manigances de Morgane, pendant la “Charrette” Lancelot n’a plus au doigt 
qu’un anneau sans povoirs, qui n’avoit mie la force del conoistre (M; II, p.21). Par 
contre, dans la version β , Lancelot utilise effectivement l’anel que la dame del lac 
lui avoit doné au moment où il passe le Pont de l’Epée (III, p.315) (COMBES, 
2001, p. 191). 
 
 

 Na passagem que acabámos de citar, são referidos vários momentos da secção 

do Lancelot que é commumente designada “Charrette”. Como é sabido, o romance em 

prosa mantém o enredo da obra de Chrétien, colocando Lancelot numa carreta, 

cumprindo diversas aventuras que o hão-de levar a Gorra onde resgata a rainha que 

tinha sido levada por Meleagant da corte. O Lancelot  modifica amplamente o texto do 

Chevalier de la Charrette, mas mantém alguns elementos comuns, nomeadamente, a 

existência da Ponte da Espada, prova última do cavaleiro antes da libertação de Genevra 

e dos cativos de Gorra.  

  Lancelot e Gauvain encontram uma donzela que lhes indica o caminho a seguir 

para Gorra em troca de um dom. Os cavaleiros acedem e ela, depois de lhes mostrar por 

onde poderiam ir, segue outra via. Mais tarde, Lancelot encontra-a e ambos ficam 

hospedados num rico palácio onde são muito bem servidos. Na versão editada por 

Micha, os manjares e as bebidas entram misteriosamente na sala, sem que se perceba 

quem os traz:  

 

Et truevent molt bial mengier appareillié com a vendredi kar ce fu l’endemain de 
l’Ascension ; mais il ne voit laiens ne vaslet ne serjent. Il lievent par els et asieent, 
et par une fenestre lor vint quaque mestier lor fu. (LM, tII, §XXXVII, pp. 20-21). 

 

 É aí que Lancelot olha para o anel que tinha no dedo, mas ele não surte qualquer 

efeito pois “il n’avoit mie la force de conoistre que Morgue li avoit changié en la 

prison” (LM, tII, § XXXVII, p. 21). Esta alusão não se encontra nas outras versões em 

apreço pois aí não há nada de sobrenatural no paço: 

 

E començaron a comer, ca lo fallaron puesto en la mesa. E desque obieron comido 
un poco de aquel manjar que en la mesa estaba, vieron salir de una câmara dos 
servientes guarnidos como vregantes ca traían las espadas cintas e capillos de 
fierro en las cavezas. E el uno traía en la mano izquierda un tajador de plata com 
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bianda, el outro traía una escudilla pequeña (…) y los servientes pusieron en la 
mesa aquella bianda que traían y salieron sin más decir palabra, mas Lançarote 
no dixo cosa por esto que vido (LL, CXLIV, p. 138)250. 

 

 Como se constata, não há qualquer referência ao anel pois não há nada de 

particularmente estranho que motivasse a suspeita, por parte do cavaleiro, de a cena 

poder ser uma ilusão. Mais uma vez, a redacção do episódio no texto editado é 

substancialmente distinta do texto ibérico. Porém, o que é relevante, e de acordo com as 

palavras de Anne Combes (2001) que citámos, é que na versão editada por Micha não se 

alude aos poderes mágicos do anel da dama do lago, apenas se menciona o anel 

contrafeito, aquele que substituía a jóia de Guenièvre, símbolo do amor entre os dois. A 

versão longa editada condensa no anel da rainha dois vectores, a ligação amorosa e o 

poder feérico, não se percebendo com clareza a razão desta concentração de 

funcionalidades. Porém, é conveniente não esquecermos que o anel da Dama do Lago é 

referido e utilizado pelo herói no momento em que desfaz os encantamentos do Vale 

sem Retorno. Assim, é necessário equacionarmos duas hipóteses em torno do 

tratamento deste objecto.  

 A presença do anel de Vivienne como instrumento poderoso face a ilusões e 

magias num momento da obra, contraposta à sua ausência noutras passagens do 

romance, poderá resultar de acidentes de escrita típicos da redacção de longos textos, 

tratando-se de uma confusão do redactor, como adianta Anne Combes na passagem que 

acima transcrevemos. Porém, o desaparecimento do anel da fada poderá estar 

relacionado com o tipo de aventuras que o cavaleiro é chamado a ultrapassar. No caso 

do Vale dos Amantes sem Retorno, a jóia acaba com uma ilusão criada por outra fada, 

Morgana. Mas noutros momentos do romance outras provas esperam o cavaleiro e o 

anel poderá não ser suficiente na construção da sua identidade e biografia. Para 

percebermos com maior clareza esta nossa hipótese, é necessário observar a segunda 

referência que Anne Combes (2001) menciona no seu estudo e que se situa na passagem 

da Ponte da Espada.  

 Na versão editada por Micha não há recurso ao anel da Dama do Lago pois não 

existe motivo para usar um objecto mágico. Lancelot atravessa a ponte cortante graças à 

sua valentia e quando atinge a outra margem mais nenhuma aventura o aguarda251 (LM, 

                                                 
250 Ms. 751BNF,199rII, Anexo II, p. 3.7.5, p. 2 
251 Na edição de Micha não há qualquer alusão aos leões. 
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t.II §XXXIX, p. 60) Ora não é isso que acontece na versão castelhana, nem na dos mss. 

751BNF e 110 BNF252. O cavaleiro depois de passar a ponte tem ainda de superar mais 

uma prova pois do outro lado espera-o um vilão com dois leões: 

 
Tanto se fue rastrando por la puente que llegó muy cerca de la tierra. Entonces 
cato e vio venir un villano e traía dos leonês en una ca<r>dena e venían dando 
aquellas voces (…) e cuando vio que los no podia enpeçer, fiçose un poco afuera e 
apretó bien los piés uno com outro sol a puente e tiro el manípulo de la mano 
izquierda e cato el anillo que su doncella le diera, e después cato contra los leonês 
e no bio ninguno, e entonces conoció que no hera todo sino encantamento (LL, 
CXLIV, p. 156)253. 
 

 É necessário que nos detenhamos nesta passagem pois não é só a referência ao 

poder mágico do anel e a permanência do seu carácter feérico que se afigura relevante. 

O que notamos nas versões em apreço é que estas mantêm com mais fidelidade o 

episódio de Chrétien de Troyes: 

 

Lors li remanbre et resovient/ des .II. lyons qu’il cuidoit/avoir veüz quant il estoi/ 
de l’autre part. Lors si esgarde,/N’i avoit nes une leisarde, / Ne rien nule qui msl li 
face, / s’esgarde son anel et prueve,/quant nul des .II. lyons n’i trueve/ qu’il cuidoit 
avoir veüz (CC, vv.3118-3127, p. 252, sublinhado nosso). 

 

 O facto de se manter o motivo dos dois leões nestas versões revela que o 

processo de escrita do romance terá sofrido, nestes casos, menor intervenção do que no 

texto editado por Micha. A reduplicação deste motivo, presente também na aventura do 

vale sem Retorno, confirma a necessidade que o protagonista tem desse objecto para 

levar a cabo os seus intentos. A funcionalidade do anel mantém-se pois as ilusões são 

interpretadas como algo que só pode ser anulado pelo mesmo poder, aquele que 

providencia que se acabem os encantamentos. Antes de chegar a Gorra, nestas versões, 

o cavaleiro tinha já cumprido a aventura do túmulo de Galaz com sucesso, o que lhe 

permitiu conhecer a razão de seu nome de baptismo – igualmente Galaz – e 

compreender por que motivo não podia libertar Simeo do fogo que o consumia. 

Lancelot, pelo facto de amar a rainha e por um pecado que seu pai cometera, não era 

digno de aceder às maravilhas do Santo Graal. A etapa seguinte era resgatar a rainha, 

primeira razão do seu percurso. Nestas versões encontram-se paralelamente motivos do 

maravilhoso feérico, herdados de tradição anterior, e episódios que demonstram a 

                                                 
252 No episódio da “Charrette”, Micha (tIII) edita apenas a versão constante no ms. 110BNF, como 
representate de β (versões curtas) não dando conta do texto que se lê no ms. 865Gr.   
253 Ms. 751BNF, ff. 205vII-206rI, Anexo II, p.3.7.6, p. 3. 
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necessária acomodação do romance à temática do Graal. Todavia, tal coexistência é 

cuidadosamente trabalhada, pois tal como se distinguem os dois anéis do cavaleiro, 

também se diferenciam as aventuras em que eles ocupam um lugar. Assim, o anel da 

Dama do Lago acaba com as prisões amorosas, seja como acesso ao Vale sem Retorno, 

espaço circular que aprisonava os amantes, seja como forma de aceder ao lugar onde a 

rainha está cativa, raptada por Meleagant que queria forçá-la a entregar-lhe o seu amor. 

A jóia que Guenièvre lhe oferecera é apenas símbolo do compromisso entre os dois.  

 No texto editado por Micha, a aventura do túmulo de Galaz certifica a identidade 

do cavaleiro que agora trilha um percurso legitimado por outras instâncias, como o 

nome e a linhagem, ligadas ao Graal e não ao mundo feérico da Dama do lago.  

 A análise que fizemos do tratamento dos diversos anéis de Lancelot nas várias 

versões em apreço permite-nos formular algumas conclusões. A primeira delas confirma 

que, à semelhança do que já verificámos em secções anteriores, o romance castelhano 

evidencia uma tendência explicativa, não descurando pormenores relevantes para 

clarificar o relato. A meticulosa descrição do anel de Genevra faz com que ele não seja 

facilmente confundido com a jóia falsa de Morgana e, ao mesmo tempo, indica que não 

se trata do mesmo objecto que a Dama do Lago lhe oferecera na juventude. Esta divisão 

de funções revela uma preocupação de separar a esfera do maravilhoso feérico da do 

mundo cortês, se bem que o anel da fada seja usado para desfazer encantamentos 

relacionados com o amor, ou melhor, com os enganos amorosos. Algo de bastante 

diferente se passa na versão do ms. de base de Micha, onde não só há uma 

multiplicidade de anéis, como também não é clara a funcionalidade de cada um, 

chegando mesmo essa função a dissipar-se com o desaprecimento desta jóia na prova da 

Ponte da Espada. 

 Uma segunda conclusão prende-se com as relações intratextuais do nosso 

romance. A intertextualidade com o romance de Chrétien é mais evidente do que na 

versão editada por Micha o que indicia uma redacção mais conservadora. 

Provavelmente a manutenção do motivo dos dois leões poderá estar relacionada com 

uma maior apetência do público por elementos do maravilhoso ou poderá ilustrar uma 

escrita mais fechada à inovação, uma vez que não se alteram substancialmente a matéria 

que provém de Chrètien.  
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Algumas Conclusões 

 

 Após o confronto entre o Lançarote do Lago, o ms. 751BNF e a versão longa 

editada por Micha é possível adiantar algumas conclusões relacionadas com a estrutura 

do romance e como redacções epecíficas vão construindo sentidos por vezes bem 

diversos. 

 No que diz respeito à conjoiture o texto ibérico concorda com a versão do ms. 

751BNF. Todos os episódios analisados apresentam a mesma sequência e as estratégias 

narrativas são comuns. Ambos evidenciam uma construção linear e analítica ao 

contrário da versão francesa editada que manifesta uma tendência para a elipse, a 

circularidade e o adensamento de expectativas. 

 No que concerne ao tratamento das várias temáticas relevantes, a coincidência 

entre as duas versões mencionadas mantém-se. Questões como o valor da cavalaria e 

das relações feudais são detalhadamente tratadas. Desta forma, Galeote aparece como 

modelo de suserano feudal, generoso e cortês, perecendo apenas porque Lançarote não 

se mantém a seu lado. A queda do senhor de Sorelois é motivada pela beleza 

enganadora da mulher que consome até os mais valorosos. O casamento é apontado 

como um sacramento potenciador da ordem e que é necessário respeitar 

escrupulosamente. As personagens são-nos apresentadas como tipos sociais, encarnando 

as virtudes e os defeitos, com um propósito vincadamente modelador. Ambos os textos 

contêm um discurso de cariz tratadístico, espelhando através de uma liguagem plástica 

os valores que constituiriam o equilíbrio da cosmovisão cortês: a generosidade e a 

dádiva do senhor, a fidelidade do vassalo, o respeito pelas leis da Igreja, nomeadamente 

o casamento e, sobretudo, a condenação do amor que nos é apresentado, 

paradoxalmente,  como perturbador da ordem. 

 Pelo exposto, o leitor pode deduzir que o romance francês que terá estado na 

origem da versão castelhana original do Lançarote terá sido o que o ms. 751BNF 

preserva. À primeira vista, tendo apenas sido apresentadas concordâncias, essa seria 

uma dedução razoável. Todavia, como pontualmente fomos verificando, a tradição 

textual da versão ibérica afigura-se mais complexa. Em algumas das passagens 

anteriormente analisadas notámos que o nosso texto também se aproxima de outras 

versões, aquelas que os ms. 865Gr e 110 BNF conservam e que, como também já 

afirmámos, são classificadas por Micha como pertencendo ao grupo das versões curtas. 

Assim, convém apurar as relações da versão ibérica com as versões curtas e, também, 
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verificar  se o distanciamento do romance ibérico face à versão longa editada por Micha 

é sistemático ou, se pelo contrário, existem momentos em que os dois se aproximam, 

questionando a relação de dependência entre a versão castelhana e a do ms. 751BNF.  

 

5– O Lançarote, o ms. 865Gr e o ms. 110BNF. 

   

 Micha edita em volume próprio parte do texto do ms. 865Gr, mais 

concretamente desde a cena em que Lancelot defronta os três adversários, no já 

mencionado episódio da Falsa Genevra, até à morte de Galehot. O investigador francês 

publicou ainda o início da Charrette, a partir do momento em que a dama do Lago 

encontra Lancelot louco na floresta, até à entrada de Meleagant na corte de Artur. Pelo 

confronto que efectuámos entre as várias versões do Lancelot, verificámos que o texto 

deste manuscrito se aproxima bastante do contido no ms. 751BNF e, consequentemente, 

do romance castelhano. Encontramos apenas uma passagem em que o Lançarote de 

Lago se afasta do Lancelot conservado no ms.751BNF, concordando com a narrativa 

presente no testemunho de Grenoble.  

 Os cavaleiros tinham acabado de abandonar o festim de Artur e estavam na 

floresta que Galvão desejava conhecer. Entretanto aparece um cavaleiro de grande 

dimensão que acabará por prender o sobrinho do rei. O escudo desse cavaleiro gigante, 

Carados, é descrito de maneiras distintas: 

 

 

LL (CXII, p. 69) L (ms.751BNF, 
f.174vI) 

LMVC (tIII,§X, p. 
119) ms. 865Gr) 

LM (t.I §X, pp. 176-
177) 

Traía un escudo el 
canpo de oro e un 
léon vermejo en 
medio 

Ot a son col un escu 
blanc a un lion de 
sinople 

Ot a son col .I. escu 
d’or et un lion de 
sinople 

Não se menciona o 
escudo 

   

 Como se verifica, o texto do ms. 9611BNE e o do ms. 865Gr concordam face 

aos outros. Todavia, a heráldica é um terrório sensível pois, apesar de haver regras sobre 

o preenchimento dos escudos, elas podiam oscilar consoante o tratado ou a época em 

que se escrevia254.  

                                                 
254 Exemplo da variação no tempo é a tradução “vermejo” para “sinople” como já notou Contreras (2003) 
e a que já aludimos na parte I desta dissertação. Conforme notou Contreras (2002, p. 591.) quando 
comparou a descrição dos escudos constantes no Lançarote de Lago com as versões francesas, há casos 
em que o texto ibérico se afasta de todas elas, mas tratar-se-á de uma falsa inovação, uma vez que o 
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 Este é o único caso em que o romance catselhano se fasta do ms. 751BNf, 

concordando com a versão do ms. 865Gr. Além disso, como observou Contreras (2002, 

p.602) quando confrotou todos os escudos descritos no romance ibérico também neste 

campo “es com la versión del Ms. 751BNParis com que la que el Lanzarote del Lago 

guarda mayores semejanzas”. O que não deixa de ser significativo é o facto de, na 

grande maioria das vezes, a versão curta editada se aproximar do ms. 751BNF 

transmitindo ambos um texto bastante semelhante, como, aliás, Micha (1965, pp. 516-

517) já assinalou, considerando existirem relações, em certos momentos do romance, 

entre os textos destes dois testemunhos.  

  Verifica-se, também, o carácter pouco inovador do romance castelhano que, 

conforme temos vindo a observar, não se afasta muito das versões francesas, 

particularmente da do ms. 751BNF e, quando o faz, será, certamente, porque o original 

que lhe terá estado na base já conteria esses matizes255.  

 No que diz respeito ao manuscrito 110BNF, nos fólios editados por Micha, não 

registámos nenhum momento em que o texto castelhano concordasse com esta versão 

face ao ms. 751BNF, havendo apenas uma particularidade relacionada com as rubricas 

em que nos deteremos adiante. A narrativa preservada neste testemunho, à semelhança 

do que acontece com a do ms. 865Gr, concorda com o texto do ms. 751BNF, facto que 

Micha notou no artigo supracitado (Micha, 1965, p. 517), considerando que a redacção 

do ms.110BNF se inclui, em alguns momentos, no grupo de testemunhos de que o 

ms.751BNF e 865Gr. fazem parte. 

 Pelo que vimos até aqui, o afastamento da versão castelhana relativamente ao 

ms. 751BNF é apenas pontual, podendo até ter resultado de acidentes de escrita. A 

coincidência entre a descrição de um escudo não é motivo suficiente para questionar a 

filiação dos textos. O que parece mais claro é que o nosso romance se insere no grupo 

de manuscritos de que o 865Gr, 110BNF e 751BNF fazem parte. Todavia, há que 

observar os casos em que se aproxima da versão longa editada por Micha e ver em que 

medida são ou não significativos a ponto de questionar as relações com o ms. 751BNF e 

os que lhe são próximos. 

 
                                                                                                                                               
escudo descrito se documenta na tradição heráldica francesa. Uma dessas situações é a descrição do 
primeiro escudo de Lançarote De acordo com o investigador castelhano, semelhante descrição foi 
recolhida por PASTOREAU (p.82) e remonta ao século XIII: “d’argent à la trois bandes de gueles” 
(CONTRERAS, 2002, p. 591). 
255 É o que se depreende pela descrição do escudo de Lancelot a que aludimos na nota anterior.  



 162

5.1– O Lançarote e a versão longa de Micha: pontos comuns? 

  

 Se é pacífico afirmar, após confronto textual, que a estrutura e as temáticas do 

texto castelhano concordam com as do ms. 751BNF, revela-se mais difícil encontrar 

pontos de contacto significativos entre o romance ibérico e a versão longa de Micha. 

Como já demonstrámos, a organização narrativa é distinta e são igualmente parcas as 

leituras que ambos partilham face ao ms. 751BNF. Observemos os dois únicos casos 

significativos em que se assemelham, contrariamente ao que sucede de forma genérica 

ao longo do romance256. As passagens situam-se na secção designada “Charrette”, a 

primeira, no momento em que Magondres, depois de ter sido vencido por Lançarote, se 

apresenta na corte, e a segunda no momento em que Boors de Gaunes deixa a corte 

arturiana rumo a Gorra onde sabia que se encontrava o primo direito. 

 Magondres chega à corte e pergunta por Genevra, uma vez que o cavaleiro que o 

havia vencido lhe dissera que a rainha o identificaria. A esposa de Artur, depois de ter 

ouvido que o motivo da batalha fora a acusação de adultério, protagonizado por ela, e de 

ser informada sobre  as armas do cavaleiro, responde a Magondres que só poderia ter 

sido Lançarote. O comportamento da rainha perante as respostas de Magondres é 

ligeiramente distinto nas três versões: 

 

 

Lançarote de Lago (LL, 
CXLVIII, p.187) 

Ms. 751BNF (f. 216, vII) LM (tII, §XLIV, pp.131-132) 

E que armas traía?- dixo ella. 
Èl se las devisó [e] ella sopo 
luego que hera Lançarote 
(…)  
Mas decíanme que Lançarote 
hera morto. D’esto se rio 
mucho la reina.  

“Quex armes, fait la roine, a 
juit il”. Et il li devisse. Et ele 
quenoit bien tantost que 
c’este Lancelot. Si comance a 
rire coiment desous a guinple 
car ele ne voloit que cil 
l’aperceust de rien. 
(…) 
Mais il me dissoit que 
Lancelot estoit mors. De ceste 
parole se rit molt la roine 
molt durement   

“Quels armes, fait ele, avoit 
il?” Et il devise, et ele conut 
tantost que c’estoit Lancelot. 
(…) 
Mais il me disoit que 
Lancelos estoit mors 
A ceste parole s’en rist molt 
la roine 

  

                                                 
256 Conforme já dissemos, excluímos desta nossa comparação os fólios finais que serão tratados em 
capítulo próprio. Assim, quando nos referimos as semlhanças ao longo do romance, não incluímos os 9 
fólios finais do Lançarote de Lago.  
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 Como se constata, as versões divergem apenas num pormenor que poderá ser 

mais ou menos significativo. Assim, o facto de a rainha rir duas vezes na versão do ms. 

751BNF pode indicar que a personagem foi caracterizada de forma ligeiramente distinta 

do que aconteceu nas outras versões. Guenièvre revela um carácter mais despudorado 

do que nos outros testemunhos uma vez que sorri, mas disfarçadamente, para não 

denunciar os laços que a unem ao cavaleiro, pois não quer manifestar abertamente a 

alegria que sente quando reconhece que é dele que se fala. Assim, a nosso ver, esta 

pequena coincidência não é suficiente para considerar que haja sólidos pontos de 

contacto entre a versão longa editada por Micha e o romance ibérico, mas sugere que a 

versão francesa traduzida para castelhano não pode ser identificada com o texto 

constante no ms. 751BNF, pois, quando se trata de aferir as relações entre os textos, 

todos os detalhes são significativos para determinar o maior ou menor grau de 

proximidade entre eles. 

 O segundo caso em que a versão castelhana se aproxima do texto editado por 

Micha isncreve-se no episódio em torno das aventuras de Boors de Gaunes. O cavaleiro 

acabara de vencer Galides e encontra uma donzela que lhe pede um dom em nome da 

Dama do Lago: 

 

Lançarote de Lago (LL, 
CXLIX, p.197)  

Lancelot (ms. 751BNF, f.217 
rI-rII) 

Lancelot (LM, t II, §XLV, 
p.159) 

Cavallero, por la fee que vos 
devedes a una Señora del 
Lago e a vuestro cormano 
Lançarote dadme un don (…) 
pero me es muy menester, 
más por amor de mi Señora la 
Dueña buena del Lago e de 
mi señor don Lançarote 
avédesla vós. 

Sire chevaliers, fet ele, par la 
foi que vos devez votre dame 
del Lac et votre cosin 
Lancelot et votre  (217rII) 
frere Lyonnel que vos me 
donez un don (…) si en eusse 
je molt grant mestier, mais 
por l’amor ma dame  et de 
Lancelot et de Lyonnel mon 
frere l’avrez.  

“Chevaliers, fet ele, par la foi 
que vos devez vostre dame 
del Lace t vostre cosin 
Lancelot, donés moi .I. don”. 
(…) si en euisse je ore molt 
grant mestier, mais por 
l’amor de ma dame et de mon 
seignor Lancelot l’avrois vos. 

 

A diferença reside no facto de no texto do ms. 751BNF a donzela mencionar o nome do 

irmão de Boors quando lhe pede o dom. Mais uma vez, trata-se apenas de um 

pormernor de redacção. Na versão francesa que contém a referência a Lionel, a donzela 

invoca a sua parentela257, colocando Boors, Lionel e Lancelot no mesmo plano. Já os 

outros textos excluem o irmão de Boors, sugerindo que este e Lancelot mereciam um 

                                                 
257  Parentela pode ser definido como “um grupo pessoal que se forma em volta de uma pessoa individual, 
de um ego determinado”. (BERNARDI 1974, p. 297).  
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tratamento e um destaque diferentes, como sendo os melhores que a Dama do Lago 

criara. Todavia, tão parca referência revela-se insuficiente para tecermos hipóteses sobre 

o lugar que cada um destes cavaleiros ocupava no seio da linhagem. Além disso, como 

vimos noutra secção deste trabalho, o texto convservado no ms.9611BNE conserva o 

relato da investidura de Lionel pelo que será talvez precipitado fazer juízos sobre o 

significado da ausência do seu nome neste excerto.  

 O que se torna cada vez mais claro, no nosso entender, é que o romance 

castelhano não deriva da versão do ms. 751BNF pois são já muitas as particularidades 

que a escrita do texto evidencia. Porém, é pertinente observar ainda se o nosso texto se 

relaciona com outras redacções do Lancelot para além das que temos vindo a observar. 

Para isso, vamos equacionar algumas leituras que o ms. 9611BNE preserva e que não se 

encontram nem nas edições de Micha, nem no ms. 751BNF mas que fazem parte de 

outros manuscritos do Lancelot.  

 

5.2– O Lançarote e outros manuscritos. 

 

 Os manuscritos agrupam-se em conjuntos que têm como denominador comum 

leituras idênticas ou bastante aproximadas. Na secção designada como “Agrevain”, que 

vai desde as aventuras dos cinco sobrinhos de Artur até à demanda de Lancelot pelos 

seus conpanheiros, Micha (1960; 1980) considera um grupo de testemunhos, que elege 

como representantes das versões curtas, constituído pelos mss. Add. 10293, 110BNF e 

Bonn 526 (Micha, 1979, t.IV, p.XII). Micha fornece em nota as leituras deste conjunto, 

que identifica com a sigla S, sempre que estas se afastam da versão longa que edita. 

  O primeiro dos testemunhos é o manuscrito de base da edição Sommer (1910-

1912), datado de inícios do século XIV, com iluminuras e rubricas que as descrevem, 

como nota Sommer (1909, I, p. 25). O ms. Bonn 526 tem no cólofon a data de 1286 e, 

segundo as descrições deste manuscrito a que tivemos acesso258, não se registam 

rubricas. De acordo com Micha (1965), este grupo, no que diz respeito à secção do 

“Agrevain”, forma um conjunto coerente: 

la version de Londres (version courte) est representée d’un bout à l’autre de  
l’Agrevain, par des manuscritos Add. 10293, BN 110 et Bonn (…) ils sont três 
souvent liés par des leçons qui ne sont qu’à eux (MICHA, 1965, p. 340). 

 

                                                 
258 Kennedy (1984) e Micha (1965).  
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 No Tercero Libro, onde se desenrola a acção correspondente ao “Agrevain”, 

algumas lições que aí se encontram, documentam-se apenas no grupo S. Na maioria dos 

casos, estas semelhanças dizem respeito à supressão ou adição de pormenores 

descritivos, mas também há momentos em que este grupo e o texto castelhano partilham 

fórmulas de entrelaçamento da narrativa. Apresentamos algumas situações que 

exemplificam os dois tipos de concordância: 

1) frases mais longas com diferenças de pormenor ou descrições mais breves259: 

Lançarote de Lago  Grupo S  LM (MICHA, tIV) Ms. 751BNF 
a)Entonzes fue muy 
aína a su câmara e 
traxó una cuerda de 
lana muy recia y 
echóle un cavo 
dentro del poço y 
díxole:– Señor tomad 
esse cavo désa cuerda 
por dó salgadades, 
mas yo no podre tirar 
por est’outro, ca soy 
muy flaca/- Señora, 
dixo él, atad es’outro 
cabo a un árbol desos 
que yo me 
subiré.(CCLXXX, 
p.352). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)Lors s’en part 
d’illuec la damoisele 
et s’en vint en une 
soie cambre, si prent 
une corde longue et 
forte et revient arrier 
au puis le plus tost 
que elle onques poet 
avale l’acorde tant 
que Lancelot le sent 
et le tient a II mains. 
Et lors li dist la 
damoisele: “Sire 
comment vous 
pourrai jou sachier 
amont?- Dame, dist 
il, je vous dirai que 
vous feres: loiés le 
chief de la corde a un 
de ches caisnes et jou 
me trairai moult bien 
amont (p.305, nota 
29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Et lors se part d’iluec 
et vient en une soue 
chambre et prant .I. 
corde grosse et longue 
et fort et revient au puis 
ou Lanceloz estoit 
moult dolanz et moult 
esmaiez de sa 
mescheance dont il ne 
cuide jamés issir. Et 
cele li avale l’acorde 
tant qu’il la sant et tient 
a .II. mains, et cele li 
dist: “Sire, conment vos 
porrai je traire amont, 
qui sui foible et de 
povre pooir?- 
Damoisele, fait il, puis 
qu’il est ainsi que de 
cest peril me volez 
oster, je vos dirai que 
vos porroiz faire, quant 
vos si foible estes que 
vos ne me porriez traire 
contremont.(§LXXXIII, 
p.305) 
 
 
 
 
 
 
 

a) Lors se depart 
d’illuec et vint ern 
mie soie chanbre et 
prent une grosse 
corde longue et fort. 
Et veinent au puis ou 
Lancelot estoit mout 
dolans et mout 
esmaies de sa 
mescheance dont il 
ne cuide jamais issir. 
Et celle li avale la 
corde tant qu’il la 
sent et tien a  II 
mains. Et cele li dist: 
“Comment vous 
pourrais je traire 
amont, qui suis feble 
et de petit pooir?”. 
“Damoisele”, fet il, 
“puis qu’il est ainsi, 
que vous de se peril 
de la mort me voleis 
osteir, je je vous dirai 
que vous fereis, puis 
si  feble estes que 
vous ne me porreis 
traire amont. Lies le 
chief de celle corde 
que vous teneis a I de 
ces chesnes si 
for[t]ment qu’elle ne 
puist desnovever et 

                                                 
259 a) momento em que a donzela e Lancelot falam sobre a forma de o libertar; b) duque de kalés; c) 
descrição da forma como a donzela retira Lancelot preso no poço das cobras; d) denuncia de um criado do 
sobrinho de rei, após a fuga de Lancelot do poço das cobras; e) diálogo entre Lancelot e Morgana depois 
de Lancelot ter salvo a filha do duque de Rochedon; passagem em que Lancelot e Boors deixam os 
aposentos da rainha depois de o primeiro ter estado com ela; momento em que os cavaleiros narram as 
suas aventuras que os clérigos de Artur põem por escrito. Ha ainda outros exemplos em que o nosso texto 
se aproxima das versões curtas, mas, nessas ocasiações, o romance do ms. 751BNF também partilha as 
mesmas lições. Assim, apenas consideramos os momentos em que o Lançarote tem lições idênticas, ou 
muito semelhantes, às do referido grupo S, afastando-se da redacção do ms. 751BNF.  
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b)Mas todo aquello 
vio uno de los cuatro 
villanos que açotó a 
don Lançarote y fue 
luego a dezirlo al 
señor del castillo: 
_Vós, señor, 
desamades a don 
Lançarote, qu’él 
mató al Duque de 
Galevas, vuestro tio, 
y firió de muerte a 
vuestros hermanos; y 
por ende le echastes 
allí de do nunca 
saliese. Pues, agora 
saved que vuestra fija 
le sacó com una 
cuerda que le echó. E 
dixo el cavallero: – 
Esto sabre yo muy 
aína si es verdad 
(CCLXXXI, p. 352). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Y él lo tiro y luego 
ella lo connosció y le 
dixo: ¡Ay Lançarote! 
Si vos yo conociera 
el outro dia, no 
salierades tan aína 
como salistes. /- 
Dueña- dixo él- 
gracias a Dios e a 
quien ende me sacó y 
mal aya a quien 
d’ello pesa. Si me 
Dios ayude, si 
fuésedes cavallero 
como sodes dueña, 
yo tomaría tal 

 
 
b) Si s’en vait et clot 
l’uis aprés lui, mes 
che qu’ele ot fet vit 
uns sergeans et vint a 
son seignor et li dist: 
“Sire, il est ensi que 
vous haés Lancelot 
del Lac por vostre 
oncle le duc Kallés 
qu ‘il occist et vous 
l’avés mis en tel lieu 
dont vous quidiés 
qu’il n’isse jamés: si 
sachiés qu’il est hors 
et que vostre fille 
l’en a geté par une 
corde qu’ele li 
porta”. “En non 
Dieu, fait li, ce verrai 
jou par tans” (p. 307, 
nota 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Et quant il oÿ ce, 
si en est trop dolans, 
mais faire li estuet; si 
osste son heaume de 
sa teste, et elle le 
connoist bien quant 
elle le voit, si li dist: 
“Ha, Lancelot, si 
m’aït Diex, se jou 
vous eusse conneu 
l’autre jour aussi 
bien comme jou fais 
orendroit, vous ne 
me fuissiés mie 
ligierement eschapés 
comme vous feistes.- 

 
 
b)Lors entre en la tor et 
clot le guichet aprés lui 
par ou ele estoit issue, 
por ce que nus n’issist 
de laienz qui de 
Lancelot se poïst 
apercevoir. Mais tout ce 
que ele ot fait ot veuu 
.I. sergenz de laienz et 
bien sot qu’ele ot 
Lancelot geté hors del 
puis. Lors vient a son 
signor, si li dist: “Sire, 
il est ainsi que voz haez 
Lancelot del lac sor 
touz homes por vostre 
oncle, le duc Kallés, 
qu’il occist et por.I. de 
voz freres qu’il navra a 
mort; et por ce l’avez 
vos pri a force de gent 
et avez mis en tel leu 
dont vos ne quideriez 
qu’il issist jamés a nul 
jor.- No fera il, fait li 
sires, vraiment le 
saiches tu, ainz i morra, 
car de plus cruel mort 
saichiez bien qu’il en 
est já hors, que vostre 
fille l’en a geté a .I. 
corde qu’ele i porta. – 
Voire, fait li chevaliers, 
na non Deu, ce verrai já 
par tans”.  (§LXXXIII, 
p.307). 
 
c) Quant il oit ceste 
parole, si est tant 
dolanz que nus plus, si 
oste son hiaume. Quant 
ele le voit, si le 
connoist. “Há, fait ele, 
Lanceloz, se je vos 
conneuse avant iere 
ausi bien comme je fais 
ore! Mês je ne vos 
connoissoie mie, por ce 
que tousez estiez; si en 
avons este malement 
engingniees. _ Dame, 
fait il, j’en suis hors, 
maleoit gré en aient tuit 

je em trairai amont 
(f. 298rI) 
b) Mais tout son 
qu’ele ot fait, ot veu 
I serjans de laiens et 
bien sot qu’elle ot 
jeteit Lancelot dou 
puis. Lors vient a son 
signour, si li dist: 
“Sire, il est ainsi que 
vous haies Lancelot 
dou Lac sor tous 
hommespour nostre 
oncle, le duc 
Callesqu’il ocist et II 
de vos freres qu’il 
navra a mort. Et pour 
ce l’aveis vous pris 
par  force de gent et 
l’avies mis en teil liu 
dont vous ne 
cuideries mie qu’il 
issistjamais”. “Non 
fera”, fait li sires, “i 
saiches tu vraiment, 
ains i morra car de 
plus crueil mort ne le 
porroie je 
tourmenter”. “Sire, 
or sachies qu’il en 
est hors kar vostre 
fille l’en a gete il une 
corde qu’elle li 
porta”. “Voire”, fait 
li sires, “en non Diu, 
ce verais je par 
tans”. (f. 298rII) 
 
 
c) Si hoste son 
hiaume et quant ele  
le voit, si le quenoist. 
“Ha, Lancelot!”, fait 
ele, “Si m’ait Diex, 
se je vos conneusse 
avnat ier con je fait 
orendroit, vos ne 
fussiez pas si 
ligierment eschapes 
con si futes. Mais je 
ne vous quenoissoie 
mie parce  toussez 
estiez si en avons 
este malement 
engignie”. “Dame, 



 167

vengança de vós, por 
que nunca cavallero 
andante fuese 
enganado tan 
bilmente como yo 
fui. Yo vos juro 
lealmente que antes 
que pase este año vos 
fallaredes peor d’eso, 
que de cosa del 
mundo que vós 
dixesedes.– Cierto, 
dueña,–dixo él- 
mucho mal seria si 
vos luengamente 
vevides260 ca nunca 
faredes sino mal. 
Mas algun bueno 
verná que vos tirará 
la vida y librará el 
mundo de vós 
(CCXCII, p. 359) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)Entonzes se 
despidieron d’ella y 
fueéronse a do 
dexaran sus cavallos 
y cabalgaron. Y la 
reina que saliera com 
ellos fasta la huerta, 
tronóse a su lecho y 
echóse. Y ellos 
fueron fasta la puerta 

Dame, fait il, jou en 
sui hors, que mal gré 
en aient tous ceuls 
qui il en poise. Et si 
m’aït Diex, fait il, 
que se vous [ne] 
fuissiés femme, que 
jou presisse tel 
conroi de vous que 
jamais ne meissiés 
chevalier errant en 
prison, quar en vous 
n’a se desloiauté 
non.-Voire, fait elle, 
Lancelot, m’avés 
vous chou dit. Or 
vous acreant jou 
loiaument que já ne 
verrés cest na passer 
que vous vous en 
repentirés, et de ceste 
parole plus que vous 
ne fesites onques de 
chose que vous 
deissiés.–Dame,–fait 
il,–se vous 
longement vives, sai 
jou bien que vous 
feres encore asses 
plus de mal que de 
bien. Et si voirement 
m’aït Diex que ch’est 
moult grant dolour 
en terre, quant gent 
vivent el siecle dont 
nus biens ne nus 
porfis ne vient fors 
tous jours nuisance 
et maus (pp. 336-
337, nota 66). 
 
 
d) Et lors vindrent a 
lor chevous, si 
monterent et s’en 
vont tant qu’il 
vindrent el bois ou li 
roys Baudemagus 
estoit logiés (p.381, 
nota 49) 
 
 

cil a cui em poise. Et si 
voirement m’aïst Diex, 
se vos ne fussiez fame, 
je prisse tel conroi qye 
jamais ne nuisisiez a 
chevalier errant ne a 
prodome, car en vostre 
cors n’a se desleauté 
non et traïson.- Voire, 
fait ele, Lanceloz, si 
m’avez ce dit. Or vos 
craan je loiaument que 
já ne verrez cest an 
passer que vos vos 
repantiroiz de cest 
parole plus que vos ne 
feistes onques de chose 
que vos feissiez. – 
Certes, dame, fait il– se 
vos longuement vivez, 
je sai bien que vos ferez 
assez plus mal que 
bien, Mais acun 
preudome, se Dieu 
plaist, vos tandra entre 
ses mains qui deliverra 
le siecle de vos, et ce 
será grant joie car vos 
ne faites se mal non. – 
Dieu merci, bonne 
l’avez dite, fait ele. Or 
vos en alez atant et bien 
soiez aseur que je vo 
nuirai el premier leu ou 
je en avrai pooir et 
aise”. E til dist que il 
s’na gardera au mielz 
que il porra. 
(§LXXXIII, pp. 336-
337). 
 
 
d)Et il dient que si 
feront il. Si en entrent 
el jardin et viennent au 
mur par ou il avoient 
passé, si saillent outre 
et troevent lo chevaux 
la ou il les avoient 
laissiez e til montent et 
ont ale tant que’il 
vindrent a la porte; si la 

dame je suis si 
maloisgres tout ceus 
cui en poise . Si 
m’aist Diex, se vous 
ne fussiez fame, je 
preisse tel convoi de 
vos que jamais ne 
grevissiez chevaliers 
errant ne nul 
preudome, car en 
votrecors n’a se 
desloiaute non et 
traison”. “Voir”, fait 
ele, Lancelot si aves 
ce dit, or vous crean 
ge loiaument que 
jamais ne vorroit I  
an passe que vous 
vous repentirois de 
ceste parole plus que 
vos ne feistes onques  
de chose que vous 
feisserez”. “Certes, 
Damece vous 
longuement vives, je 
sai bien que vous 
feres plus de mal 
assez que de bien. 
Mais avennus 
preudons vous tanra, 
si Dieu plait encore 
entre mains qui 
delivera le siecle de 
vos” (f. 301vII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)Lors se furent ele 
jardin et viennent 
droit au mur ou il 
avoient passe et 
saillent outre et reuve 
les chevaus la ou il 
les avoient laissiez. Il 
montent et s’en vont 
parmi les ruez tant 
qu’ils viennent a la 

                                                 
260 LL, CCXCII, p. 359 “venides”. 
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de la villa e ficiéronla 
abrir. Y desque 
fueron fuera, 
fuerónse derecho a la 
posada del rey 
Bandemagus. 
(CCCXVII, p. 374) 
 
 
 
e)pescador y como 
sacó a la donzella 
que estava en la tina 
del água ferviente e 
como (CCCXXV, p. 
380) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)pescheor et 
comment il osta ça 
damoisele de la cuve 
et coment (p. 395, 
nota 70) 

 
 
 

troevent fermee. Il 
hauchent le portier et 
cil saut, qui lor a 
ouverte, e til s’an 
tornent maintenant et 
viennent vers le bois ou 
li rois Bandemaguz 
estoit logiez 
(§LXXXIV, p. 381). 
 
e)pescheor et conment 
il ocist le serpent qu’il 
trova sos la tombe el 
cimetire(§LXXXIV, 
p.395) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

porte et la truevent 
ferme, ils hucent le 
portier et cil saut sus 
et lor ouvre la porte 
et cil s’en issent hors 
et s’en vont un bois 
ou li rois 
Bandemagus estoit 
logiez. (f. 308vII). 
  
e)pescheor et 
conment il ocit en la 
cimitiere le serpant 
qu’il trova desous la 
tonbe et conment (f. 
310rII) 
 

 
2) expressões formulísticas para o entrelaçamento da narrativa261: 
 
Lançarote de 
Lago (LL) 

Grupo S LM (t.IV) L (ms. 751BNF) 

a) Mas agora 
dexa el cuento 
de fablar de los 
cinco hermanos 
e de los otros 
três por contra 
de Lançarote e 
de Lionel e de 
las aventuras 
que les 
avinieron. ( fim 
do capítulo 
CCXXXIII e 
rubrica do 
seguinte) 
Agora dize el 
cuento (LL, 
CCXXXIV, 

a) et il dient 
unes noires. Lors 
s’na partent 
atant. Mais atant 
laisse ore li 
contes a parler 
d’euls et retorne 
a parler de Lanc. 
or dist li contes 
que Lanc. a tant 
chev. (pag.165, 
nota a). 
 
 
 
 
 
 

a) Et Lanceloz a 
tant chevauchiez 
(§LXXVI, 
p.165). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)Et Lancelot 
avoit 
chevauchiet (f. 
276vII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
261 a) momento em que o conto deixa de falar dos três irmãos que partem em busca de Lancelot e volta a 
falar das aventuras deste cavaleiro; b) passagem em que Lancelot se dá conta de que havia dormido com a 
filha de Peles;c) capítulo em que Lancelot deixa a corte de Peles e parte em demanda de aventuras; 
d)episódio em que Lancelot deixa a floresta depois de acabar com a aventura da “Carole Magique”.  
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p.314) 
 
 
b) Agora dize 3l 
cuento que  don 
Lançarote 
(CCLVI, p.332) 
 
c)Dize el cuento 
que cuando don 
Lanzarote 
(CCLVII, p.333) 
 
d)Mas agora 
dexa el cuento 
de fablar d’esto 
y torna a don 
Lanzarote (final 
do cap. 
CCLXXVIII e 
rubrica do 
seguinte) Agora 
dize el cuento 
que cuando don 
Lançarote se 
partió de 
aquellos que 
librara de las 
danças 
(CCLXXIX, p. 
350) 
 
 

 
 
 
b) Or dist li 
contes que quant 
(p.211, nota a) 
 
 
c) or dist li 
contes que quant 
(p.214, nota a) 
 
 
d) devoit estre. 
Si se taist ore li 
contes a parler 
d’euls tous et 
retorne a parler 
de lancelot. or 
dist li contes que 
quant Lanc. ot 
envoié le 
chevalier (p. 
297, nota 19a) 

 
 
 
b)Quant li jor 
aparut 
(§LXXVIII, 
p.211) 
 
c)Quant 
Lanceloz se fu 
partiz (§LXXIX, 
p.214) 
 
d)  devoit estre. 
Lanceloz qui se 
fu partiz de cels 
qu’il avoit 
delivrez de la 
querole prist 
(§LXXXIII, p. 
297) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
b) Quant li jors 
aparut (f.284rI) 
 
 
 
c) Quant 
Lancelot ce fu 
partis 
 
 
d) dut estre. Et 
Lancelot que se 
fu partis de ceus 
qu’il avoit 
delivrez de la 
querole (f. 
297rI) 
 
 
 
 

 

 Os dados acima apresentados suscitam várias reflexões. No que respeita às 

leituras transcritas na primeira tabela, constata-se que a relação entre a versão 

castelhana e as redacções que representa o grupo S nem sempre é de fidelidade absoluta. 

Assim, como se verifica, apenas a última lição que citamos (alínea e) é idêntica nestas 

versões. As outras frases denunciam que o texto ibérico, pelo menos nestes casos, revela 

uma tendência maior para frases curtas, não desfocando a atenção dos acontecimentos 

principais, não fornecendo amplificações retóricas ou explanações supérfluas que 

encontramos nas falas das personagens nos textos das redacções do ms. 751BNF e da 
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edição Micha (exemplos a, b, d). Todavia, em rigor, nada mais afere da ligação entre 

estas versões uma vez que o texto de ambas não é idêntico, havendo diversas 

divergências como a designação de alguns intervenientes (exemplo b), ou mesmo o 

afastamento de leituras que, de facto, não se encontram em nenhuma das versões 

listadas (exemplo c e d). Esta última ocorrência confirma que é difícil encontrar algum 

tipo de relação entre as redacções do grupo S e o texto castelhanao para além do facto 

de, nestas circunstâncias, ambos os textos conterem menos detalhes. 

 Os exemplos que apresentamos na segunda tabela são mais significativos, 

permitindo encontrar outros pontos de contacto entre as versões em apreço, para além 

da tendência para abreviar. Assim, como se pode ver, todas as fórmulas de 

entrelaçamento que são empregues nestes pontos da narrativa no texto castelhano 

documentam-se também no grupo S, estando ausentes nos outros textos observados. Já 

desde o pioneiro trabalho de Ferdinand Lot (1954) que se reconhece o uso de expressões 

que não apenas anunciavam novas aventuras, como pretendiam entrelaçar vários 

episódios, contribuindo para que a mudança de assunto não fosse abrupta: 

De temps a autre, le récit des aventures d’un personnage ou d’un group de 
personnages est interrompu par la formule suivante (ou autre analogue): Mais ci 
en droit laisse li contes a parler de… et retorne à parler de … et la division suivante 
debute par la phrase Or dist li contes que… et d’ordinaire, une lettre ornée ponctue 
le récit (LOT, 1954, p. 16)262. 

  

 O Lançarote de Lago, para além de conter diversas fórmulas desta natureza, 

tende a duplicá-las, colocando-as em rubrica. Como é sabido, não abundam os 

testemunhos arturianos, no século XIII, data de todos os manuscritos franceses que 

temos vindo a considerar263, que contenham estas informações capitulares. Contudo, o 

emprego de fórmulas de ligação no corpo do texto é um procedimento comum pelo que 

não cremos ser seguro aferir as ligações entre romances com base na coincidência 

destas expressões. Além disso, como adiante se verá, se é certo que as frases constantes 

na segunda tabela se documentam no Lançarote e nos textos do grupo S, é igualmente 

verdade que outras expressões fomulísticas que se encontram no texto ibérico são 

idênticas às da versão conservada no ms. 751BNF.  

                                                 
262 Este procedimento é também observado por Pickford que nota o uso deste tipo de expressões nos 
manuscritos do Lancelot Graal e em outros manuscritos arturianos como os do Tristan en Prose 
(PICKFORD, 1960, pp. 156-158). 
263 Exceptua-se o ms. Add.12093. 
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 Assim, a existência destas leituras não é motivo suficiente para filiar a redacção 

peninsular neste grupo de manuscritos, mas é mais um argumento que denuncia a 

inexistência de ligação directa entre o Lançarote original e o ms. 751BNF. Falta ainda 

considerar um elemento essencial para determinar a filiação dos textos, a existência de 

incongruências ou leituras que carecem de sentido. Vamos observar os escassos 

momentos em que o texto ibérico fornece lições deficientes, procurando aferir se o erro 

é exclusivo da narrativa peninsular ou se se documenta nas versões francesas que temos 

vindo a observar. 

 

6– O desvio do texto: incongruências.   

  

 Na Parte I deste trabalho seguimos a metodologia proposta por Cintra (2009) na 

introdução à edição da Crónica Geral de Espanha, mais concretamente o uso do erro 

linguístico para aferir as relações entre a língua do Lançarote e a da versão que lhe teria 

estado na base. À semelhança do que fizemos para o erro linguístico, vamos agora 

atentar “no erro do texto”, ou seja, em episódios que, apesar de não revelarem 

problemas na escrita, carecem de sentido de acordo com o enredo. É nosso propósito 

interrogar estas leituras deficientes, verificando se também se documentam noutras 

versões francesas ou se são exclusivas do testemunho quinhentista. No caso desta última 

hipótese se concretizar, tentaremos perceber se os desvios do texto terão resultado do 

processo da tradução ou da cópia. 

 A fidelidade que o escrito ibérico demonstra face às versões francesas é notória. 

As incongruências que detectámos relacionam-se, a nosso ver, com más leituras 

decorrentes de dificuldades linguísticas face à versão que se traduzia ou copiava. O 

estado material do testemunho que originou esta versão é desconhecido sendo por isso 

pouco seguro formular hipóteses com base na integridade ou desagregação da versão 

copiada. O que parece importante sublinhar é que apenas notámos, ao longo dos 352 

fólios preservados, duas leituras erróneas ou de difícil compreensão de acordo com o 

enredo da história. No nosso entender, este facto mostra que a versão do século XVI 

terá sido fiel àquela que copiou, não se notando modificações expressivas ou 

desarranjos significativos. Além disso, como veremos pelos exemplos que 

apresentamos, estas más leituras não se prendem com nenhuma personagem 

fundamental da “estória”, nem com nenhum detalhe essencial do enredo. Há que dar 
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lugar aos textos para podermos perceber com mais acuidade o sentido que estes 

acidentes de escrita podem indiciar.  

 A primeira leitura de interpretação duvidosa surge no momento em que 

Lançarote abre o túmulo onde jaz o corpo de Galaz, filho de José de Arimateia. 

Apresentamos na tabela abaixo as várias versões neste ponto da narrativa: 

 

 

6.1 – Caracterização de Galat.  

  

Lançarote do Lago (f. 
119rI)264 
 

Lancelot (751 BNF, 
f. 201 vI). 

LM (t. II, §XXXVII, 
p.33). 

Lancelot Micha 
VC, ms. 110 (t.III, 
§XXVII, p.291). 

Aqui yace Galaz hijo 
de Jusep Abarimetia 
que conquisto a Galaz 
en el canpo en santo 
sienal e fue traído a la 
Gran Bretaña, que ante 
fue llamado Oslice  

Ci gist gualleas li haus 
rois de Gales fiz 
Joseph Aarimathie. Cil 
Galeas avoit conquis 
Gales au tans que li 
graus fu aportes en 
bretaigne e por lui ot 
ele nom Gales et 
devant est apelee 
Hoselice (f.201v) 

En cel cimentiere 
gisoit le cors Galaad, 
le menor fiz Joseph de 
Barimatie celui que fu 
engendrez en Sorelice 
que puis fu apelee 
Gales por lui, kar il i 
fist la lei en non 
Nostre Seignor Jhesu 
Crist 

Chi gist Galaaz, li 
haus rois de Gales, 
li fils Joseph 
d’Arimathie. Cil 
Galaad avoit 
conquis Gales au 
tans que li graus fu 
portés en Bretaigne 
et por lui ot ele a 
non Gales et 
devant estoit apelee 
Ocelide  

 

 Como se constata, a lição do texto castelhano é duvidosa, particularmente o 

sintagma « en el canpo en santo sienal ». No nosso entender, esta leitura carece de 

sentido e terá resultado de um erro do tradutor ou do copista do século XVI que não terá 

entendido essa porção da frase.  

 Várias hipóteses poderão estar na origem deste lapso, mas cremos que todas elas 

se prendem com acidentes de escrita e não com algum particular desconhecimento da 

matéria narrada. Assim, a palavra « canpo » pode ser uma má leitura do vocábulo 

francês « tans », constante nas duas versões que, como já vimos, mantêm uma relação 

de maior proximidade com o Lançarote de Lago. Semelhante confusão terá ocorrido 

com a grafia « santo sienal » que corresponderia a « santo greal ». Todavia, em qualquer 

dos textos franceses consultados apenas figura o termo « graus » sem qualquer 

qualificativo anteposto. Assim, mais uma vez, se verifica que a versão base não seria 

                                                 
264 Na edição do Lançarote del Lago a leitura apresentada é ligeiramente distinta. Assim, onde nós lemos 
“santo sienal” os editores lêem “santo siena”. Cf: LL, CXLIV, p. 144. Veja-se também a edição de 
Bonilla Y San Martín (1913, p.75).  
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nenhuma das apresentadas, contendo, provavelmente, a palavra que corresponderia à 

tradução « santo ». 

 Contudo, não podemos descurar a hipótese de o erro ter origem na cópia e não 

na tradução. O copista terá lido « canpo » onde na tradução estaria « tenpo » ou 

« tanpo », da mesma forma que terá escrito « sienal » por ter lido erradamente a palavra 

« grieal ». Se assim for, este erro não é pertinente para aferir das relações entre a 

tradução castelhana e o original francês que lhe terá estado na base uma vez que se trata 

apenas de um lapso de escrita que os diversos factores que determinam o labor da cópia 

motivam. Assim, o erro poderia dever-se ao facto de o testemunho copiado não estar nas 

melhores condições materiais, pelo menos nesse ponto da narrativa, ou a outras razões 

mais comezinhas, mas nem por isso menos frequentes, como o cansaço ou a distracção 

do copista. 

 Todavia, como já vimos265, os diversos copistas mantêm o texto que registam 

com bastante fidelidade, não corrigindo palavras que resultaram, com toda a 

probabilidade, de erros de tradução. Desta forma, ainda que não seja inviável o erro de 

cópia, o facto de se tratar de uma má interpretação do tradutor ganha consistência pois, 

como nos diz o usus scribendi, os copistas do ms. 9611BNE não inovam, mantendo-se, 

como aliás é evidente na comparação que temos vindo a efectuar, uma grande fidelidade 

em relação ao Lancelot francês. Este conservadorismo é também observável no segundo 

momento em que o Lançarote apresenta uma leitura dúbia.  

        
 6.2–Filiação de Galehodín. 
 

 A segunda leitura duvidosa que encontramos na narrtiva castelhana não se 

prende com um único momento do texto, como aquela que observámos no ponto 

anterior, mas com várias lições contraditórias que se documentam em diversos fólios do 

romance a respeito da caracterização de uma personagem, um descendente de Galehot. 

Em diversas ocasiões as relações de parentesco entre Galehodin e Galehot divergem, 

sendo aquele apresentado ora como sobrinho, ora como filho do senhor de Sorelois.  

 A primeira vez que Galehodin é referido na versão ibérica situa-se no momento 

em que Galeote procura um fiel vassalo a quem possa comfiar a guarda das terras 

enquanto se ausenta para ir em auxílio de Genevra, cuja identidade é posta em causa 

pela dama de Tarmelida. O senhor de Sorelois distribui os seus domínios da forma que 
                                                 
265 Na parte I deste trabalho registamos alguns vocábulos que resultam, provavelmente, de má leitura do 
original que se traduzia.  
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lhe parece justa, caso venha a morrer em terras de Artur. A passagem do ms. 9611 BNE 

concorda com as versões francesas: 

 

Lançarote do lago (ff. 
29r-29v)266 

Lancelot ms. 751 
BNF (f. 158vI) 

Lancelot Micha (t.I, 
§V, p.82) 

Aquella ora que yo 
fuere muerto deedes a 
Galeote, mi sobrino 
e mi [ahij]ado267 el 
reino de las Estrañas 
Insulas e el reigno de 
Sorolois, que debe ser 
suyo por derecho, 
mas de las otras 
tierras que yo 
conquiri por fuerza 
no quiero que las 
tenga despues de mi 
muerte.  

de quele hore que je 
muire, vous randrois 
a Galehodin mon 
filluel  le regne des 
Estranges Illes et le 
regne de Sorelois qui 
doit estre suens de 
par sa fanme. Mais 
mes autres terres dont  
j’ai autrui desherite 
ne veil ge pas qu’il 
taingne apres ma 
mort. 

Et se il avint que je 
trespasse de vie a 
mort, il laira la terre 
quitement a 
Galehodin qui est 
mes niés et mes 
fillos. 

 

 Micha (1978) não edita outras versões com leituras distintas, mas nota em pé de 

página que os manuscritos 344 BNF, 865 Gr e 10293268, designados respectivamente 

pelas letras B, F e S têm uma redacção particular. Assim, Galehodin nesses textos é 

filho de Galehot: “Galehodín mon fil” (MICHA, 1978, p.82, nota 2). Esta divergência 

pode indicar que, provavelmente por se tratar de uma figura de pouco relevo na 

narrativa, haveria flutuações quanto à sua filiação. Além disso, Galehot, ao contrário de 

Galehodín, tem grande protagonismo no Lancelot en Prose, sublinhado pela devoção 

que presta a Lancelot e à sua cavalaria, sendo por isso provável a necessidade de lhe 

atribuir um descendente que continuasse a governar os seus reinos. A forma como se 

resolveu a continuidade da sua linhagem revela duas matrizes de pensamento distintas: 

no caso das versões apresentadas em tabela, a sucessão colateral o sobrinho como 

descendente, foi a solução encontrada, o que solucionava a descendência do poderoso 

senhor sem levantar equívocos sobre a concepção de um herdeiro directo. Sendo seu 

sobrinho, a relação entre ambos estava assegurada e legitimada, não sendo preciso 

                                                 
266 Para outra leitura desta passagem veja-se LL, XLV, p. 31 
267 Há uma lacuna no manuscrito. Os editores do LL corrigem para [gr]ado. Tendo em conta que nas 
versões francesas é referido o parnetesco espiritual entre estas personagens, optámos por fornecer o 
vocábulo castelhano, já documentado desde o século XII.  
268 Como vimos anteriormente, estes ms. aproximam-se entre si em alguns momentos do relato, 
pertencendo à mesma família do ms. 751 BNF. Veja-se supra parte I.  
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explicar concretamente a proveniência de Galehodin, pois era bastante identificá-lo 

como um sobrinho. 

  A segunda estratégia evidencia uma preferência por um sistema linhagístico 

vertical, atribuindo maior relevo à personagem que se apresenta como descendente 

directo, por via patrilinear. Tendo em conta a importância que o senhor de Sorelois 

assume na obra seria conveninte explicitar a concepção deste herdeiro.  

 Mais adiante na narrativa castelhana esta personagem volta a aparecer, após a 

morte de Galehot e é aí que o ms. 9611BNE fornece uma leitura interessante, apesar de 

algo insólita: 

Lançarote do Lago (f.301r)269  Lancelot 751 BNF (f. 279 vII) Lancelot Micha  
(tIV,§LXXVIII, p.185) 

È nombre Galeodi y es señor 
fijo de (de) don Galeodi, el 
Señor de las Luengas Insolas 
e fizolo el, Vilena fija del rey 
de Norgales. 

Sire l’an l’apelle 
Gallehondin et fu fiz 
Galehout des Lontainnes 
Ylles  qu’il engendra en 
Velienne l’ainne fille le roi de 
Norgales. 

Sire l’an l’apele Galehoudin 
et fu niés Galehot, le sire des 
lointaines illes. 

 

 Tendo em conta os três testemunhos do Lancelot, constata-se que só o 

manuscrito eleito por Micha parece fornecer uma lição aceitável, visto que concorda 

com o que atrás já se havia dito a respeito do parentesco de Galehot e Galehodín. A 

versão preservada no ms. 751BNF é a menos satisfatória270 uma vez que contradiz o que 

anteriormente tinha registado, posicionando agora Galehodín como filho do Senhor de 

Sorelois. A redacção deste texto indicia a tensão entre considerar suficiente uma 

descendência colateral ou, pelo contrário, entender como necessária, porque mais 

legítima no sistema de heranças, a relação pai/filho. Como atrás adiantámos, seria 

importante explicar a concepção do herdeiro, facto que verificamos neste passo do texto 

em que se identificam não apenas os dois progenitores, como se especifica o nome e a 

ascendência da mãe de Galehodin, a filha mais velha, logo, a herdeira, do rei de 

Norgales.  

 Há outros testemunhos, para além dos considerados, que também nomeiam a 

filha do rei de Norgales como mãe de Galehodín. Oskar Sommer (1910-1912) na sua 

edição do Lancelot, lista em nota várias leituras diferentes, verificando-se que neste 

                                                 
269 LL, CCXLI, p. 320. 
270 É curioso notar que o antropónimo Galeodín registado no 9611BNE para identifcar o Senhor das 
Longas Ínsulas, não comparece mais nehuma vez ao longo do mansucrito. Tal ocorrência poderá tratar-se 
de um lapso de tradução ou de cópia, mas também pode significar a estranheza sentida pelo 
redactor/traductor pelo facto de o Senhor de Sorelois ter um descendente directo... 
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ponto, o Lançarote concorda com o 751BNF. Como já vem sendo habitual, mas 

também com os ms. Royal 19Cxiii e Royal onde se pode ler: 

 

Royal 19Cxiii (SOMMER, t. V, p.97) Royal  
qui engendra en la fille (gap) lo roi norgalles Em beliane lanne fille  

 
 Além disso, no corpo do texto, lê-se que Galehodin iria participar num torneio o 

lado do rei de Norgales pois este era seu avô: “pour ce quil est sez aiols” (SOMMER, 

1912, p.97). Idêntica lição se encontra nas outras versões:  

 

LL (CCXLI, p.320). L (ms. 751BNF, f. 279vII) LM (§LXXVIII, t.IV, p.185). 
El rey de Norgales, su agüelo Au roi de Norgales son 

aoel271 
Il aidera au roi de Norgales, 
por ce qui ses aieux est 

 

 Como se constata, as relações de parentesco desta personagem são algo dúbias. 

Em alguns casos é identificado como sobrinho de Galehot num dado momento e como 

filho do suserano noutro. A notícia da sua concepção é transmitida por algumas versões 

e a filiação relativamente à filha do rei de Norgales é em todos indiciada ao afirmar-se 

que este era seu avô.  

 A nosso ver, diversas motivações poderão ter norteado a leitura do ms. 

9611BNE. A primeira delas, mais simples e económica, mas que não consideramos 

descartável, é que a leitura “Galehodin hijo de Galehodin” resultasse de uma deficiente 

decifração do nome do pai da personagem ou apenas da repetição da palavra anterior, 

erro frequente na cópia destes extensos textos. Assim, o tradutor, ou o copista, por  não 

ter entendido a grafia Galehot ou por lapso de escrita, redigiu um vocábulo distinto, 

homónimo do primeiro.   

  Uma segunda possibilidade assenta no que já se verifica nas várias versões 

francesas, ou seja, as relações entre Galehodin e Galehot não são claras, originando 

incongruências. Desta forma, não é descabido que a versão francesa original da tradução 

tivesse procurado resolver esta disparidade de sentidos. Podemos ainda considerar, 

como terceira hipótese, que, possivelmente devido à existência de hesitações 

relativamente à ascendência paterna da personagem, o redactor francês teria modificado 

o nome do pai conscientemente.  

                                                 
271 aaoel, o primeiro <a> está suponteado pelo copista.  
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 Como se vê, não se afigura possível dar uma resposta segura pois os textos são 

equívocos. O que esta leitura parece indicar é que o erro pode não ter sido originado em 

solo ibérico, mas reflectir um locus criticus das diversas versões. Assim, ainda que na 

caracterização de Galaz, filho de José de Arimateia, e na filiação de Galehodin o texto 

castelhano não se assemelhe, na íntegra, a nenhum dos outros, cremos que as soluções 

que apresenta não são suficientes para aferir o seu afastamento face à tradição narrativa 

do Lancelot. No primeiro caso, como vimos, a leitura errónea do romance peninsular 

pode ter sido um acidente de escrita, motivado pela semelhança gráfica e, muito 

possivelmente, fónica, entre os vocábulos errados, “tans”/”canpo” e “Graal”/ “sienal”. A 

segunda ocorrência aproxima-se muito das diversas opções tomadas nos textos 

franceses, reflectindo ou uma outra leitura num ponto que já era dúbio em várias 

versões, ou, mais uma vez, um lapso de escrita. 

  O que estas várias lições comprovam é que é cada vez mais provável a hipótese 

de a versão francesa da qual descende o Lancelot castelhano constituir um ramo 

paralelo do grupo de manuscritos em que o ms. 751BNF se inclui. Abona a favor desta 

ideia o carácter pouco inovador do romance ibérico, uma vez que, como vimos até aqui, 

todas as leituras se documentam em versões francesas. Os erros que observámos 

contribuem para definir a inclusão da versão ibérica num conjunto de textos mais 

preciso.  

  É necessário continuarmos com a nossa leitura em torno do Lançarote de Lago 

para verificarmos se esta feição conservadora é consistente ou se, pelo contrário, é 

possível detectar leituras particulares que não se encontram em nenhuma das versões 

consultadas. Para isso, seguiremos dois caminhos. O primeiro continua a ser traçado na 

parte deste trabalho dedicada às relações entre a narrativa constante no Lançarote e nas 

versões francesas do Lancelot. O segundo trajecto, pela sua complexidade e 

abrangência, será observado em secção à parte, uma vez que, como verificámos na 

introdução desta dissertação, os fólios finais do romance ibérico evidenciam relações 

com outros textos para além do “Livro de Lancelot” 

 

 

7– Para além das coincidências: especificidades do Lançarote 
 

 A divergência de lições entre os diversos testemunhos pode derivar de acidentes 

de tradução ou de deficientes condições materiais dos diversos manuscritos que os 
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vários redactores e copistas terão manuseado e que condicionaram boas ou más 

leituras.Tendo em conta que não conhecemos a versão original do Lançarote de Lago e 

considerando que, globalmente, o texto que chegou até nós é coerente, não parece 

possível aferir em que medida o trajecto dos testemunhos pode ter influenciado as 

opções de escrita. Assim, continuaremos a seguir a letra e o sentido do texto, 

perspectivando, mais uma vez, a forma como se trata a matéria do Lancelot.  

 Como vimos nos pontos anteriores no que se refere à organização da narrativa, a 

estrutura do Lançarote é muito próxima da do Lancelot do ms. 751BNF. Todavia, há 

momentos em que se nota corte de extensos episódios. É fundamental interrogar as 

opções que podem ter determinado a ausência de diversos relatos em torno de 

acontecimentos e personagens. Além disso é fulcral observar com mais detalhe um 

aspecto a que apenas aludimos, a existência de rubricas, tendo em conta a sua ausência 

nos testemunhos franceses consultados, mas verificando também a forma como elas se 

constroem ao longo do romance.    

  Em primeiro lugar, vamos observar que tipo de episódios se elide e de que 

forma a sua ausência modifica o sentido e o propósito da narrativa. Num segundo 

momento, deteremos a nossa atenção nas rubricas, problematizando a sua relação com 

os distintos modos de ler e organizar os extensos relatos arturianos. 

 

7.1– A abreviatio do “Tercero Libro”. 

  

 Conforme mencionámos na parte introdutória desta dissertação, o Lançarote de 

Lago afasta-se das versões francesas quando, após regressar à corte de Artur e jogar o 

xadrez mágico, Lançarote parte em demanda de Tristão. A partir desse momento, a 

narrativa que corresponde aos tomos V e VI de Micha não se preserva, uma vez que se 

anuncia que “aqui se acava el segundo e tercero libros de don Lançarote de Lago y á se 

de comenzar el Libro de Don Tristán” (LL, p. 386). Para além disso, a versão castelhana 

não contém os episódios que narram as aventuras dos irmãos de Galvão, a passagem em 

que Artur envia Boors para defender a dama de Galvoie e o momento em que Genevra 

sonha com a traição de Lancelot, pedindo à Dama do Lago que aconselhe o cavaleiro a 
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regressar o mais depressa possível à corte272. Suprimem-se também diversas aventuras 

protagonizadas por Boors e abreviam-se as aventuras de Ivain273.  

 Todas estas omissões ocupam blocos coesos de texto, o que permitiu que a 

estrutura orgânica da narrativa se mantivesse, não causando uma fractura significativa 

no enredo. Apenas no caso das aventuras de Ivain o relato fica em suspenso, mas não se 

torna incoerente. Assim, vamos atentar brevemente em cada trecho narrativo omisso, 

procurando perceber qual o objectivo que norteou a supressão destas diversas 

passagens. 

 

7.1.1– Os irmãos de Galvão: a má cavalaria. 

  

 A versão castelhana do Lancelot omite a descrição dos quatro irmãos de Galvão, 

bem como o percurso individual de cada um no romance. Todavia, as aventuras que 

protagonizam no Lancelot (LM, tV, §§LXX-LLXXIII)  retratam três cavaleiros pouco 

corteses, que acabam por ser presos e derrotados. Morderd, além de seduzir uma 

donzela, é anunciado como um dos responsáveis pela destruição do reino arturiano. 

Agrevain mata Druas, mas é preso pelo irmão. Guerres tenta em vão obter o amor de 

uma donzela, dorme com uma dama e mata o seu marido, sendo ela obrigada a refugiar-

se numa abadia para escapar à perseguição do cavaleiro. Acaba também por ser preso 

no mesmo castelo onde já se encontrava Agrevain. Os dois são salvos por Gahariet que, 

ao contrário dos irmãos, é um cavaleiro cortês e valente de quem se exalta a boa 

cavalaria.  

 O Lançarote de Lago preserva uma aventura em que Gariet, Guerres e Agrevain 

estão presentes, mas o seu papel é passivo, sendo claramente superados por Lancelot. 

Referimo-nos ao episódio do duque de Gavelas em que o filho de Ban de Benoic, 

enganado pela velha que o conduzia, entra na batalha que opunha o duque e os seus 

cinco filhos. Iludido pelas palavras da perversa dama, o cavaleiro apoia os traidores, 

matando o duque. Durante a refrega, encontra-se duas vezes com Gariet, que derruba, 

porém, sem o reconhecer. Quando se apercebe de que os cinco irmãos tinham como 

prisioneiros Gariet, Guerres e Agrevain, Lançarote pede como recompensa a sua 

                                                 
272 A matéria que não se encontra no manuscrito castelhano corresponde aos §§LXIX-LXXIV, tomo IV 
da edição Micha e aos fólios 259vI-270vII no ms. 751BFN. 
273 O Lançarote abrevia as aventuras de Yvain e o gigante Maudit (LM, LXXX; ms. 751BNF, ff. 258-260 
e suprime a visita de Boors a Corberic (LM, §LXXXI; ms. 751BNF, ff. 268-270). 
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libertação. Gariet elogia a proeza de Lançarote e os três decidem ir em sua demanda 

(LL, CCXXXII-CCXXXIII).  

 Como se constata, a única vez em que estes cavaleiros intervêm situa-se num 

episódio em que a sua acção não merece destaque, uma vez que um deles é vencido por 

Lançarote, que acaba por resgatá-lo da prisão. As acções cavaleirescas que 

protagonizam são opostas às do amante de Genevra, que prima pela cortesia e pelo 

sucesso em todas as batalhas. As aventuras em que participam individualmente 

preparavam o insucesso no episódio do duque de Gavelas que se constitui como um 

clímax revelador do protagonismo de Lancelot de quem todos os cavaleiros 

dependem274.   

 O facto de omitir os outros relatos cavaleirescos contribui para que o enredo seja 

mais linear, centrando-se no percurso de Lançarote, ao invés de se desviar a estória para 

outras personagens. Quer estivessem destinados a falhar, como Guerres e Agrevain, 

quer anunciassem um futuro promissor, como Gariet, os relatos individuais destes 

cavaleiros implicavam que o curso da narrativa abandonasse a biografia do protagonista. 

Contudo, não é apenas a necessidade de centrar o discurso na personagem principal que 

motiva esta elisão. De facto, um dos irmãos volta a participar num torneio cavaleiresco 

onde se elogia a sua destreza no manejo das armas. Referimo-nos a Gariet, adversário 

de Boors na batalha de Camelot.  

 Como sabemos, nesta lide intervêm os cavaleiros da corte de Artur e os da hoste 

do rei Bandemagus. Num primeiro momento, Lançarote é o cavaleiro das armas 

vermelhas que derrota todos os outros, inclusive Galvão e Boors. A pedido da rainha, 

Lançarote acede a envergar armas brancas num segundo encontro, passando Boors a 

trazer armas vermelhas275. Durante a refrega, o filho de Ban de Benoic enfrenta Galvão 

e Boors luta com Gariete. Os quatro cavaleiros são aguerridos e bons no manejo de 

armas, mas no final os dois irmãos acabam vencidos. A nosso ver, neste confronto estão 

representadas duas entidades diferentes: os melhores cavaleiros da linhagem de Artur e 

os mais valorosos do lado da parentela do rei Ban. Além disso, parece haver claramente 

uma distinção no que respeita à proeza dos diversos intervenientes que o próprio texto 

anuncia:”E luego Bores se dexó ir contra Gariete, porque vio que fazia mas mal que su 

                                                 
274 A inferioridade dos cavaleiros da corte de Artur em relação a Lancelot é bastante visível no torneio em 
que ele intervém incógnito como cavaleiro vermelho, derrotando a hoste de Artur. Sobre este assunto 
veja-se o que dizemos em Correia (2008, no prelo). 
275 Sobre este episódio veja-se o que dizemos em Correia (2008, no prelo). 
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hermano” (LL, CCCXIX, p. 376). O mais jovem dos irmãos, o melhor a seguir a 

Galvão, defronta-se com o mais jovem dos primos, o melhor a seguir a Lançarote. O 

paralelo que se estabelece entre estas personagens parece evidente, funcionando umas 

como duplas das outras, mas reforçando sempre que os mais capazes não estão do lado 

de Artur.  

 Apesar de derrotados, reconhece-se que Gariet e Galvão foram bons no manejo 

de armas. Ao contrário dos irmãos, Mordered, Agrevain e Guerres, que apenas 

participaram em aventuras que os desqualificavam, Gariet demonstra ser um cavaleiro 

esforçado, por isso, ocupa um lugar diferenciado na obra. Assim, a omissão das 

aventuras dos irmãos de Galvão terá como propósito por um lado, não dispersar a 

atenção do leitor da narrativa do herói e por outro, apagar exemplos de maus cavaleiros 

cujas acções vão contra o que dessa ordem se esperaria: matam pessoas, molestam 

donzelas e não vencem os perigos com que se deparam. Ora a ideologia cavaleiresca 

preconiza o oposto: o cavaleiro deve ser justo, proteger os fracos e as donzelas e acabar 

com os maus costumes.  

 A eliminação das aventuras dos irmãos de Galvão poderia ainda significar que se 

pretendia dissociar do sobrinho de Artur os cavaleiros que desmereciam a parentela. A 

ser assim, a anulação das aventuras de Agrevain, Gueherres e Morderet contribuiria para 

que a imagem de Galvão não ficasse manchada pelos insucessos dos irmãos. Todavia, 

esta hipótese merece ser vista com cuidado. De facto, como mais adiante veremos, 

Galvão não é retratado na versão castelhana como o herói de antanho. As suas falhas 

são acentuadas pelos sucessos de Lancelot e a sua figura vai sendo caracterizada com 

alguns traços menos positivos que deixam adivinhar o seu lento declínio.  

 A supressão deste bloco narrativo não se prende apenas com a tentativa de 

reduzir as dimensões de tão extensa obra, mas revela o cuidado em fornecer ao público 

destes romances modelos de cavalaria edificantes. Todavia, como sabemos, não são 

apenas as desventuras dos irmãos que se suprimem, mas longas passagens em torno do 

segundo melhor cavaleiro, Boors de Gaunes. Para além disso, retiram-se outras 

passagens de índole não cavaleiresca, como o pranto da rainha que teme pela vida de 

Lancelot. 

 

7.1.2– A corte Arturiana  
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 Nas versões francesas, depois de Gariet e os irmãos ficarem a serviço do duque 

de Kalés, em guerra com os seus cinco filhos, o conto volta a falar daqueles que 

permaneciam na corte de Artur. Aí, o rei está pesaroso pois nada sabe dos seus 

sobrinhos, mas, sobretudo, todos estão tristes porque julgam que Lancelot está morto. 

Lionel chega à corte e encontra Boors que aí estava gravemente doente. Entretanto 

surge uma donzela mensageira que solicita ao rei, da parte da dama de Galvoie, que lhe 

envie Galvão ou Lancelot pois eles são os únicos capazes de enfrentar um cavaleiro com 

quem tem uma contenda. Artur diz-lhes que nenhum dos dois se encontra na corte e a 

donzela, a mando de sua senhora, escolhe para esta aventura Boors de Gaunes que 

entretanto já tinha recuperado a saúde. O irmão de Lionel acede e deixa Camelot . Antes 

de partir, a rainha entrega-lhe um anel para Lancelot, expressando o desejo de que ele 

volte em breve. 

 Genevra está tão perturbada com o receio de que o seu amado esteja morto que 

tem um estranho sonho em que Lancelot a trai, dormindo com uma bela donzela. 

Enraivecida, expulsa-o da sua corte e o cavaleiro, que se diz inocente, abandona-a 

desolado. Em seguida, depois de muito chorar pela falta de Lancelot, a rainha tem uma 

nova visão em que julga ver o amante. Alegre, chama-o para junto de si, mas como ele 

não se move, ela corre no seu encalço e abraça-o. A sua prima, que partilhava os 

aposentos, desperta e teme que Genevra esteja a enlouquecer. A donzela atira-lhe três 

gotas de água benta, ao mesmo tempo que anuncia que o rei está perto. A rainha, ao 

ouvir estas palavras, volta para o seu quarto e dorme um sono reparador. Pela manhã, 

mais recomposta, pede a uma prima que procure a dama do Lago com quem deseja 

falar. Entretanto, procura amenizar a tristeza que sente olhando para um anel que 

Ninniene oferecera a Lancelot e que este costumava usar (LM, t. IV, LXXIV, pp.119-

127; ms.751BNF, ff. 268vI-270vII). 

 Como se vê, esta passagem constitui-se como um momento de descrição do 

estado das personagens e como anúncio de futuras aventuras. O sonho de Genevra 

prenuncia o episódio em que a rainha o encontra com a filha de Peles e o repudia, 

causando a sua loucura. Ora, como sabemos, a versão castelhana não preserva os 

episódios em torno da “folie Lancelot”, pelo que esta explícita visão perde significado, 

uma vez que nenhum dos receios de Genevra se concretiza.  

 No Lançarote de Lago não há nenhum momento em que o cavaleiro renuncie ao 

amor que nutre pela esposa de Artur e ela nunca vem a saber da noite do seu amante 

com Amida. Desta forma, a sua existência seria supérflua, o que indicia que não seria 
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neste romance, já abreviado, que se contaria o desvario de Lancelot. Relembrando mais 

uma vez as palavras do cólofon, a seguir contar-se-ia a “estória” de Don Tristan, 

entrelaçada com a do seu valoroso companheiro. 

 A ausência de passagens com menos peso no enredo fundamental do romance 

parece ser uma característica do Lançarote. Esta técnica narrativa é arquitectada, 

provavelmente, com o objectivo de conferir uma maior linearidade na escrita, na mesma 

linha do que vimos antes, onde a digressão ocupa um lugar parcimonioso. Para além 

disso, a versão castelhana parece revelar uma insistente tendência para conduzir o conto 

em função dos sucessos do protagonista. Talvez por isso, outras personagens, modelos 

de cavaleiros, sejam também preteridas a favor da narração das façanhas do herói. 

 

7.1.3– Boors de Gaunes e a Visão do Graal. 

 

 Num momento anterior, sugerimos que a elisão de matéria relativa aos irmãos de 

Galvão teria como propósito não fornecer exemplos de maus cavaleiros. Estas 

personagens seriam apenas retomadas quando Lançarote também entrasse em cena, 

contribuindo para evidenciar a sua supremacia. Do mesmo modo, a supressão de 

episódios relacionados com os receios da rainha, seria útil para manter a estrutura do 

romance, pois as suas premonições não se concretizam em nenhum passo da narrativa. 

Além disso, sendo uma versão quase exclusivamente centrada no percurso dos 

cavaleiros de Artur, o apagamento de passagens em que se descreve o estado de espírito 

da rainha seria necessário para manter a linearidade do conto, impedindo que o leitor se 

desviasse do curso principal do enredo. Todavia, o Lançarote também apaga uma 

passagem fundamental na construção da personagem Boors. Para além de não narrar o 

torneio que filho do rei de Gaunes vence, favorecendo a Dame de Galvoie, no texto 

castelhano Boors não visita Corberic. Sendo o primo de Lançarote o segundo melhor 

cavaleiro de Logres, como se confirma no torneio de Camelot a que já aludimos, 

protagonizando até um episódio semelhante ao da concepção de Galaaz, parece insólito 

que nada se diga sobre a sua primeira visão do Graal. Esta estranheza ganha ainda mais 

consistência quando verificamos que Galvão entra em Corberic, preservando-se na 

integra todo o relato da sua estada nesse lugar.  

 Poder-se-ia justificar esta supressão pelo facto de se tratar de uma passagem em 

que o elemento místico e maravilhoso predomina, o que poderia não ser apelativo para 

um público que esperava ouvir os feitos bélicos dos cavaleiros. Esta razão concordaria 
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com a organização do texto, centrado na cavalaria e suas andanças e pouco dado a 

divagações. Todavia, cremos que tal hipótese será demasiado simplista e pouco 

satisfatória, uma vez que o simples gosto pelo lado bélico destes romances não explica 

como se encontra nos fólios finais uma pormenorizada descrição do leito de Merlim, 

parte de uma aventura que nada tem de cavaleiresco276, nem se compreenderia o 

tratamento pormenorizado em relação a objectos da esfera do maravilhoso, como 

observámos a respeito dos anéis de Lancelot. Além disso, se o propósito fosse apenas 

mostrar o lado bélico da cavalaria, como se entenderiam os longos excursos em torno do 

valor da amizade e do casamento que ocupam parte substancial do romance? 

 O apagamento destes episódios não é exclusivo do Lançarote del Lago. De 

facto, a versão de que mais se aproxima, a do ms.751BNF, mantém-no, mas o mesmo 

não acontece com o texto conservado no mss. 339BNF e Douce 199 que também não 

relatam a primeira visita de Boors a Corberic. De acordo com MICHA (1965a, p. 220) o 

primeiro destes testemunhos oscila entre vários grupos de manuscritos, mas no 

“Agrevain”, parte de que nos ocupamos, aproxima-se da versão de Paris, relacionando-

se em alguns passos com o sub grupo onde se incluem os ms. 751BNF, Cambridge, 

Royal 19BVII, 119BNF e Ars.3480. O segundo aproxima-se do ms. 339BNF, 

fornecendo uma versão mais abreviada (MICHA, 1965a, p. 232) e são ambos da 

segunda metade do século XIII. Está também ausente destes manuscritos o torneio de 

Boors em defesa da dama de Galvoie, ou seja, exactamente a mesma matéria que não 

encontramos no Lançarote de Lago. 

 A existência de duas versões francesas que não contêm estes episódios e o facto 

de se aproximarem do ms. 751BNF pode levar a supor que o texto que chegou à 

Península já não continha esta passagem. Na análise que faz desta parte do romance, 

Micha apenas refere estas duas omissões, não indicando qualquer supressão de 

episódios dos irmãos de Galvão ou do sonho da rainha, o que leva a crer que a única 

supressão diz respeito à chegada de Boors a Corberic. Nas versões francesas, na 

passagem centrada na corte, Boors parte em auxílio da dama de Galvoie, o que se 

concretiza momentos antes da sua visão do Graal. Segundo MICHA (1965a, p. 339) 

este capítulo é necessário pois prepara a segunda visita do cavaleiro ao Castelo do 

Graal. Ora, tal visita também não faz parte do Lançarote que, como sabemos, não 

contém essa parte do Lancelot em detrimento do “Livro de Tristan”. Assim, a versão 

                                                 
276 Sobre o leito de Merlim veja-se infra, parte III.  
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preservada no ms. 9611BNE torna-se mais coerente porque ao suprimir outros episódios 

não perturba o desenlace de aventuras. È inegável que os cortes de matéria narrativa que 

temos vindo a observar são pensados e cuidadosamente executados277, provavelmente, 

na redacção do texto francês que terá estado na origem do Lançarote.    

 Apesar de nada se dizer sobre a defesa da dama de Galvoie, episódio que 

manifesta uma das principais funções da cavalaria, a de defender os fracos e oprimidos, 

nem se mencionar a chegada de Boors a Corberic, não cremos que o redactor tivesse 

como propósito diminuir a importância desta personagem. O primo de Lançarote 

protagoniza extensas aventuras, reveladoras da sua superioridade cavaleiresca e do lugar 

privilegiado que ocupa na parentela de rei Ban. Assim, vence Galides, defendendo o 

castelo da Dona de Ongueforte e sua irmã (LL, CXLIX), é o melhor no torneio de 

Brangorre, exibindo a sua proeza cavaleiresca, e na batalha de Camelot só é superado 

por Lancelot. Além disso, o manejo das armas vale-lhe o amor da filha do rei de 

Brangorra com quem passa uma noite de amor de que resultará Elaim, o único 

sobrevivente da linhagem. A sua valentia não é posta em causa, sendo Boors muitas 

vezes apontado como um dos melhores cavaleiros do mundo devotado aos  que dele 

mais necessitam. O facto de se apagarem os episódios de Corberic não invalida o lugar 

de destaque que o primo de Lancelot ocupa no seio da mesnada de Artur, uma vez que 

as aventuras preservadas no Lançarote já retratam o essencial do perfil de Boors: o 

melhor em proeza da linhagem de rei Ban, substituto do primo, intervindo em episódios 

simetricamente idênticos aos que Lancelot protagoniza, como a concepção de Elaim ou 

a subida para a infame carreta. Nesta passagem, Boors submete-se a tão dura prova por 

amor de Lançarote, provando a lealdade e a proeza que nenhum dos da corte de Artur 

havia demonstrado278.  

 Com o apagamento do percurso individual dos três irmãos de Galvão, elimina-se 

intervenção dos três ao longo do romance, restando apenas uma fugaz aparição de 

Gariet no torneio de Camelot. O mesmo não se pode dizer em relação a Boors de 

Gaunes cujas aventuras ocupam parte considerável da narrativa. Desta forma, a 

supressão da visita a Corberic parece obedecer a dois diferentes propósitos. Em 

                                                 
277 A hipótese de que esta e outras passagens, contíguas na narrativa, não se teriam preservado por se 
terem perdido os cadernos que as continham, carece de bases sólidas. Além disso, se é verdade que as 
aventuras dos três irmãos e o sonho da rainha se sucedem, há outros episódios narrados que medeiam 
entre esta omissão e a da visita de Boors a Corberic e que o Lançarote contém.  
278 Enquanto Boors não teve pejo em andar na carreta por lembrança de Lancelot, nenhum dos cavaleiros 
de Artur o substituiu (LL, CXLV, pp. 172-173). 
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primeiro lugar, mantém-se a coerência narrativa, uma vez que a segunda visita, da qual 

esta seria prólogo, não consta no romance; em segundo lugar, o enredo centra-se de 

forma mais evidente nos dois pólos que se quer contrastar no romance, a cavalaria de 

Lancelot e a de Galvão. As aventuras de Boors que permanecem constituem uma 

espécie de eco das de Lancelot, funcionando aquele como um “alter-ego”, o cavaleiro 

que, depois do amante da rainha, é o melhor e o mais capaz.  

 

A queda de Galvão e as supressões do “Tercero Libro”: dois passos para um fim 

comum.  

  

 É interessante que todos os cortes narrativos se situem no “Tercero Libro”, 

aquele que corresponde à secção designada “Agrevain”, a última parte do Lancelot nas 

versões francesas. Micha (1979, pp.XIII-XIV), na introdução do volume que 

compreende a edição desta parte do Lancelot, reconhece que aí se nota uma maior 

oscilação entre as versões curtas e longas, havendo até uma acentuada propensão para 

comprimir o texto279. Assim, estamos perante um troço narrativo acidentado, com 

sucessivas divergências e uma tendência para a supressão, já notada nas versões 

francesas. Talvez esta necessidade de abreviar se prenda, no caso francês, com o 

diferente espírito que se vislumbra no romance a partir do “Agrevain”. Como já notou 

Lot (1954, p. 75), é nessa secção que a presença do Graal e sua demanda é mais 

consistente, predominando os anúncios em torno das estranhas aventuras. Esta opinião é 

secundada por Valette (1999, cap. VI) num estudo sobre o maravilhoso no Lancelot en 

Prose, onde verifica que nesse ponto do texto, a racionalização dos fenómenos 

inexplicáveis que não tenham a ver com o Graal é evidente.  

 Assim, a abreviatio que encontramos no Lançarote não parece ser inédita ou 

original. Como já vimos, podemos sistematizar estas supressões de acordo com 

diferentes objectivos. Um deles tem a ver com a preocupação da coerência e coesão do 

texto e é visível nas incisões que compreendem os episódios que se desenrolam na corte 

arturiana e a visita de Boors a Corberic. Em ambos os casos, os cortes incidem em 

matéria que o Lançarote não relatará, uma vez que o seu curso narrativo segue outros 

rumos. Outro dos propósitos, a nosso ver, consiste em apagar os episódios que se 

desviem da biografia do protagonista. Esta opção é visível em todas as supressões, 
                                                 
279 Os exemplos que cita não correspondem àqueles que o Lançarote suprime. Veja-se MICHA (1979, pp. 
XIII-XIV). 
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particularmente naquelas que dizem respeito aos irmãos de Galvão e à vista de Boors ao 

Castelo de Peles. No primeiro caso, anula-se também os episódios que contribuiriam 

para dar uma má imagem da cavalaria.  

 A par disso, pode igualmente considerar-se que o afastamento destas 

personagens da cena arturiana implica também um juízo de valor sobre a parentela de 

Artur. Ainda que essa suposição possa parecer duvidosa, uma vez que existem outras 

aventuras que se eliminam, é um facto que estas personagens, mais concretamente 

Agrevain, Guerres e Mordered, são as únicas cujas acções desaparecem do romance, 

sendo apenas mencionado o seu carácter nefasto em momentos vindouros. Mesmo 

Gariet, que se mantém, só é convocado para sublinhar que o segundo melhor sobrinho 

de Artur é inferior ao segundo melhor cavaleiro da linhagem de rei Ban.  

 Resta-nos o par Lancelot/Galvão. A respeito deste último, convém lembrarmos 

as subtis modificações que a versão castelhana revela. Há vários momentos do texto em 

que o Lançarote de Lago, ao contrário das versões francesas consultadas, dá uma 

imagem negativa do sobrinho de Artur. Um dos exemplos encontra-se no momento em 

que, após ter estado em Corberic, Galvão é levado para fora do palácio e atado a uma 

carreta. Quando desperta, o seu estado é descrito de forma diferente na versão 

castelhana: 

LL (CCV, p. 289) Lancelot (ms. 751BNF ff 256 
rI/rII) 

LM (t.II, §LXVI p.386) 

Desperto don Galvan e fallose 
en la carreta que estava atado, 
e viose magro e cautivo, que 
no valia cuatro sueldos. 

Si s’esveilla messires 
Gauvain si trova en la 
charreste la plus laide vielle 
del monde et vit son escut lie 
as limons devant et son 
cheval atachie a la rene de la 
charreste, mais es limons 
avoit I cheval si maigre et si 
chaitis que il valoit a painne 
III deniers. 

S’esveilla mesire Gauvain, si 
se trova en la charete la plus 
laide del monte t vit son escu 
lie as limons de la charete; 
mais es limons devant avoit I 
cheval si maigre et si chaitif 
qu’il valoit a paines par 
samblant III deniers. 

 
 Como se pode verificar, nos textos franceses é o cavalo que está magro e 

desfalecido e não o cavaleiro. A nosso ver, esta condensação de narrativa e a 

transposição da fraqueza do cavalo para Galvão desmerece a imagem do sobrinho de 

Artur. Não só não é contemplado com as maravilhas do Graal, como o seu estado é 

deplorável depois de ter sido colocado na carreta. No Lançarote, este objecto vil e 

desprestigiado assume uma outra dimensão, a partir do momento em que o mais nobre 

dos cavaleiros o usou como prova de amor à rainha. Galvão não está apenas preso sem 

nada poder fazer, como também a sua imagem é a de um cavaleiro fraco e impotente. É 
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certo que se trata apenas de um detalhe, mas que, a nosso ver, contribui para o retrato de 

Galvão como o duplo falhado de Lançarote. Todavia, é necessário também colocar a 

hipótese de que as características atribuídas ao sobrinho de Artur na versão castelhana 

não resultaram de uma estratégia redaccional, mas tenham sido apenas fruto de um salto 

do copista. É preciso continuar a ler o Lançarote de Lago para ver se o desmerecimento 

de Galvão é, de facto, consistente.  

 Ora, a faceta do sobrinho de Artur como rival do cavaleiro da rainha é também 

mais destacada no romance ibérico. Quando se preparava um torneio em Camelot que 

oporia os da Tavola Redonda à hoste de rei Bandemagus, o rei Idor lamenta a ausência 

de Lançarote, prevendo o fracasso na refrega. O rei e a rainha secundam a opinião de 

Idor e os restantes cavaleiros ficam pesarosos perante tais palavras. Então, juntam-se a 

Galvão e combinam que, caso Lançarote chegasse à corte, não participariam no torneio. 

A atitude do sobrinho de Artur é diferente na versão castelhana: 

 

LL (CCXCVIII, p. 363) Lancelot (ms. 751BNF, 
303rII)280 

LM, (t.IV, §LXXXIV,  p. 
350) 

Y desto que el rey y la reina 
dixeron de don Lançarote, 
peso mucho a los de la Tabla 
Redonda e fueronse a don 
Galvan e fablaron ende 
muchas cosas.  

De ceste parole que li rois et 
la roine ont dit furent tuit cil 
de la table reonde correcie 
mais a celui ne pesa pas.  

De cele parole que li rois et la 
roine orent dites furent dolant 
et vergondeux tuit cil de la 
Table reonde fors mom signor 
Gauvain; a celui n’am pesa 
pas. 

  

 Nos textos franceses, Gauvain distancia-se dos restantes cavaleiros que invejam 

Lancelot, continuando a prezar o amigo. O texto castelhano não mantém esta afirmação 

pelo que, tal como os outros, Galvão decide vingar-se de Lancelot. Embora ainda revele 

proeza e valor de armas nas aventuras em que se envolve, o “Galban” do Lançarote vê 

acentuarem-se algumas das suas falhas de um modo desconhecido dos testemunhos 

franceses colacionados, algo que poderá estar dever-se à sua relação com o universo 

romanesco do Pseudo-Boron, como mais adiante veremos281.  

 As aventuras que Galvão e Lançarote partilham no romance, a subida à carreta; a 

visão do Graal; o torneio de Camelot, para citar apenas alguns exemplos, são sempre 

                                                 
280 A lição preservada no ms. 751BNF é ambígua não sendo claro que o pronome “celui” se refira a 
Gauvain. Tendo em conta a leitura da edição Micha, o copista do ms. 751BNF terá omitido a referência 
ao sobrinho de Artur por lapso.  
281 Sobre o Lançarote e o ciclo do Pseudo-Boron, veja-se infra Parte III.  
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um fracasso para o primeiro e um sucesso para o segundo282. Em todos eles, Galvão é 

claramente inferior a Lançarote. É certo que todas se encontram nas versões francesas 

consultadas, mas no texto castelhano, sobretudo devido à organização narrativa e à 

supressão de episódios circundantes, o contraste entre Lançarote e Galvão é enfatizado. 

Parece haver o propósito de construir o enredo de forma a colocar os dois cavaleiros 

perante os mesmos desafios, sublinhando o valor de um face à impotência do outro. 

Além disso, como veremos, o filho de rei Ban cumpre na versão castelhana as provas 

que Gauvain não superou nos romances franceses, como o desfecho dos encantamentos 

da Ilha de Merlim283, rotulando-o subliminarmente cavaleiro fracassado. A insuficiência 

cavaleiresca de Gauvain é destacada e a culpa que terá no fim do reino arturiano284 é 

anunciada conforme se pode observar na tabela-síntese: 

 

Galbán (LL, CXCVIICCVII, pp. 284-290) Lançarote (LL, CCLI-CCLV, pp. 327-331) 
Depois de ter estado em Corberic, acorda 
numa carreta e todos o injuriam. 
 
Vê a donzela na tina com água a ferver, mas 
não consegue resgatá-la. 
 
Não compreende a o significado da serpente e 
dos seus filhos, logo, não age. 
 
Vê passar a donzela com o Santo Graal, mas 
detém-se na beleza da jovem e não no Santo 
Vaso. 
 
Não é servido dos ricos manjares que o Graal 
proporcionou a todos os presentes. 
 
É ferido pela lança quando se deita no Leito 
Aventuroso. 
 
Não assiste ao segundo cortejo do Graal. 
 
 
É derrotado por Lancelot no torneio do rei de 
Norgales. O irmão Gariet é vencido por Boors 
de Gaunes. 
 

Sobe pela segunda vez à carreta para poder 
entrar em Corberic. 
 
Retira a donzela da tina com água a ferver. 
 
 
Matou a serpente e os seus seus filhos. 
 
 
Vê passar a donzela com o Santo Vaso e ora. 
 
 
 
É servido dos ricos manjares proporcionados 
pelo Graal. 
 
Não se deita no Leito Aventuroso. 
 
 
Não há o segundo cortejo do Graal, segue-se o 
episódio da concepção de Galaaz. 
 
Vence o torneio do rei de Norgales, 
derrotando Galvão e, com a ajuda de Boors, 
vence os cavaleiros que combatiam pela hoste 
de Artur. 

 

                                                 
282 Sobre a personagem Gauvain veja-se Bogdanow (1958), Busby (1980). 
283 A este respeito veja-se o que dizemos na Parte III deste trabalho.  
284 O tema da culpa de Gauvain será desenvolvido na Parte III desta dissertação. Nesta tabela não 
consideramos os episódios dos fólios finais.  
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 A narrativa constrói-se, assim, com o propósito de condensar o relato no sucesso 

de Lançarote, forjando um anti-herói que acentua o seu protagonismo, técnica narrativa 

semelhante à que Chrétien empregou nos seus romances. Todavia, ao contrário de 

Chrétien que opunha dois cavaleiros individuais, por exemplo, Lancelot/ Méleagant, o 

redactor desta versão do Lancelot destaca a insuficiência de alguns cavaleiros e o valor 

da linhagem de outros. Assim, Galvão não tem parentes que o secundem ou auxiliem 

quando mais precisa, ao contrário de Lançarote que, para além do seu mérito individual, 

conta com a proeza do primo direito Boors. Apesar de não serem narradas várias 

aventuras deste cavaleiro, o seu percurso é paralelo ao do primo, desde a concepção de 

Elaim, o Branco até à sua prestação no torneio de Norgales onde, a par de Lancelot, é o 

melhor cavaleiro em campo.  

  Como verificámos, é comum que vários manuscritos apresentem textos mais 

curtos, exemplo disso é o ms.339BNF que não narra, como a versão castelhana, a visita 

de Boors a Corberic. Assim, provavelmente, terá existido uma versão francesa com 

arranjos e cortes semelhantes àqueles que encontramos no ms. 9611BNE. 

 O que se constata é que o Lançarote espelha um processo de organização 

narrativa, pensado ao detalhe, também manifesto na disposição do texto e nas várias 

rubricas que o interligam e que em nenhuma ocasião contradizem o episódio que 

anunciam.   

 

8– A divisão em livros. 

  

 Ferdinand Lot (1954) observa no seu estudo que a divisão da matéria do 

Lancelot-Graal é semelhante nos diversos manuscritos, incidindo particularmente na 

secção designada “Agrevain” que constitui o início da parte destinada à demanda do 

Graal e posterior queda do Távola Redonda: 

 
En ce qui concerne le Lancelot et ses suites, une division ou plutôt une coupure très 
ancienne, le partageait en deux parties. La première correspond aux tomes III et IV 
de l’édition Sommer. La deuxième, embrassant les tomes V et VI (Quête et Mort 
d’Arthur) commence par la phrase : « Chi en droit dist li contes que quant 
Agrevains se fu partis de ses compaignons... » (LOT, 1954, p. 11). 

 

 Contudo, a segmentação que encontramos no testemunho castelhano não se 

prende com a organização do Lancelot-Graal, isto é, não se relaciona com a Queste e a 
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Mort Artu, mas centra-se na disposição interna da matéria respeitante à biografia do 

protagonista. 

 O Lançarote de Lago que chegou até aos nossos dias no manuscrito quinhentista 

preserva, segundo lemos no colofon, “el segundo e tercero libros de Don Lançarote de 

Lago”. Assim, como já dissemos na parte anterior deste trabalho285, supõe-se que 

haveria um primeiro volume, que conteria a porção narrativa relacionada com a infância 

do herói até à batalha entre Galeote e Artur. A indicação desta organização não se 

encontra apenas na parte final do romance, mas as divisões em livros são indicadas no 

corpo do texto. Assim, no fólio 277r anuncia-se “aqui se acaba el segundo libro de 

Lançarote”. De notar que o fólio seguinte está em branco, continuando a “estória”, sem 

quebra sequencial, no fólio 278r. O “Tercero Libro” principia com o relato das 

aventuras de Galvão, após este ter deixado Estor, no momento em que se depara com as 

maravilhas do Santo Vaso.  

 Ferdinand Lot (1954) também notou que a tripartição é uma forma de 

organização relacionada com a matéria do Lancelot: “une division tripartie, dont la 

tradition s’est porsuivie jusqu’a nos jours, sectionne le Lancelot en trois parties, 

intitulées respectivement Galehaut, la Charrette, Agravain (LOT, 1954, p. 13)286. Como 

se verifica, a divisão da narrativa contemplaria o início do romance até à morte de 

Galehot, seguindo-se todo o episódio da “Charrete” e o início das aventuras 

protagonizadas pelo irmão de Gauvain. Esta organização encontra-se em diversos 

manuscritos, mas nem sempre de forma consistente, podendo variar a divisão ou 

podendo registar-se uma delas apenas (MOSÈS, 1998, pp. 53-58). 

 O manuscrito 751BNF é um dos que assinalam a divisão do romance. Assim, no 

fólio 261r pode ler-se “explicit la premerainne partie de ce roman”. Esta frase aparece 

no final das aventuras relacionadas com a “Charrette”, antes do início da secção 

denominada “Agrevain”. Este testemunho não considera a morte de Galehot como o 

final de uma das partes da narrativa, mas apenas que o texto se divide em dois 

momentos. Esta organização demonstra que a divisão do Lancelot era flutuante, o que 

também se compreende se tivermos em conta o processo de entrelaçamento entre 

episódios que caracteriza este romance. Assim, como veremos na secção seguinte, era 

                                                 
285 Cf. supra, Parte I. 
286 Acrescente-se que Micha, nos artigos que dedica ao estudo do Lancelot en Prose também emprega 
estes títulos para identificar a divisão de matéria narrativa. 
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comum o uso de expressões fomulísticas que visavam ligar as diversas aventuras. Tal 

procedimento foi já observado por Lot (1954): 

 

C’est qu’il était difficile et même impossible d’opérer de véritables subdivisions. 
Aucune aventure ne forme un tout suffisant à lui-même. D’une part des épisodes 
antérieurs, laissés provisoirement de côté, y prolongent des ramifications, d’autre 
part des épisodes subséquents, proches ou lointains, y sont amorcés. C’est un  
enchevêtrement systematique (LOT, 1954, p. 17). 
 
 

 Desta forma, a “estória” seccionava-se em diversos “capítulos” assinalados por 

expressões de ligação entre as diversas aventuras narradas287. Ao contrário do 

testemunho castelhano, o manuscrito 751BNF não regista nenhuma divisão em livros no 

momento em que Gauvain entra na floresta depois de ter deixado Estor e o mesmo se 

verifica no texto editado por Micha. Contudo, o romance castelhano segue de perto as 

versões francesas consultadas, sendo o fim do “segundo libro” a única informação 

exclusiva do Lançarote como se constata na tabela abaixo: 

 

 

Lançarote (LL; 
CXCVI/CXCVII) 

L (ms. 751BNF, f. 253vII) LM (§LXV e §LXVI, tII, 
p.371) 

Mas agora dexa el cuento de 
fablar de Éstor e torna a Don 
Galván. Aqui se acaba el 
segundo libro de Lançarote 
(rub) Agora dexa el cuento de 
fablar de èstor y torna a Don 
Galván 
Agora dize el cuento  

Mais atant laisse li conte a 
perler de Hestor et retorne a 
conter de monsignor Gauvain 
et des avantures que li 
avindrent 
Or dit li contes 

Mais atant laisse ore li contes 
a parler d’Hestor et retorne a 
conter de mon signor 
Gauvain. 
Or dit li contes  

 

 Tendo em conta que a referência a um terceiro livro apenas se documenta no 

testemunho castelhano e que as divisões que se encontram nos manuscritos franceses 

não ocorrem neste ponto da narrativa, parece possível postular a hipótese de que teria 

sido o tradutor hispânico o autor da frase que delimita o fim do segundo livro. A 

segmentação de uma obra em livros é já prática comum deste a Antiguidade, como, 

aliás, o comprova o vocábulo bíblia (vários livros) e foi bastante usada no scriptorium 

de Afonso X na Península Ibérica (ORDOÑEZ, 2008). Assim, não seria estranho que o 

tradutor tivesse optado por uma organização tripartida da obra, seguindo, não os 

                                                 
287 Como sabemos, é comum que no texto arturiano se refira a tripartição do conto em livros, sobretudo 
no desinado ciclo do Pseudo-Boron a que nosreferiremos na Parte III desta dissertação.  
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critérios que se encontrariam no mansucrito base, mas obedecendo a diferentes 

pressupostos possivelmente relacionados com a natureza das aventuras288.  

 Porém, considerando que a divisão em três partes se verifica em alguns 

manuscritos do Lancelot – ainda que sob outras designações e noutros pontos da matéria 

– e tendo em conta que a compartimentação do Lançarote obedece a uma organização 

lógica, é forçoso postular que esta segmentação já estivesse no original francês. Assim, 

se a versão francesa não contivesse as aventuras protagonizadas pelos irmãos de 

Gauvain, seria natural que não houvesse uma secção designada “Agrevain” e que se 

optasse por uma divisão distinta da matéria. O facto de existir outro testemunho francês 

que também não contém o episódio da visita de Boors a Corberic sustenta esta hipótese. 

Além disso, a divisão em livros é um processo corrente no ciclo do Pseudo-Boron que 

adiante trataremos. Desta forma, o procedimento que encontramos na versão hispânica 

poderia ter resultado de uma prática que em França também se observava. Além disso, 

também não poderemos saber se os “três livros” não corresponderiam à divisão material 

da obra que a cópia aglutinou289.  

 O motivo da divisão em livros é, por ora, uma questão que nos parece insolúvel 

uma vez que não possuímos o original que esteve na base da tradução. Semelhantes 

problemas levanta o uso de rubricas no Lançarote que é, não só profícuo, como 

complexo, uma vez que evidencia uma forma algo distinta de organizar o texto, face aos 

textos consultados, mas que se alicerça, de alguma forma, na tradição manuscrita do 

Lancelot.  

 

9–As rubricas290.  

  

                                                 
288Esta segmentação parece ter obedecido à separação entre aventuras cavaleirescas, relacionadas com o 
percurso individual de cada um dos interveninentes, e as maravilhas do Graal. De facto, todos os sucessos 
que se prendem directamente com o Santo Vaso são narrados no “tercero libro”: a concepção de Galaaz, 
as aventuras de Galvão e Lançarote em Corberic.  
289 Como diz Miranda (1998), a respeito da divisão em três livros do ciclo do pseudo-Boron, “história” e 
2livro”, suporte material, não devem ser confundidos, uma vez que, devido às dimensões da “história” 
esta poderia ocupar mais do que um “livro”.  
290 Por rubrica entenda-se as linhas que intitulam partes do texto, dividindo-o em capítulos. Subscrevemos 
a definição de BUSBY (1999, p. 131) What is exactly a rubric? Literally, of course, something written in 
red ink, and not part of the text itself; a few manuscripts have blue rubrics. Usually, but not in every case, 
rubrics accompany illustrations; if not, they may rather be considered tituli of some sort . Mais adiante, 
retomaremos esta definição.  



 194

 Os manuscritos dos romances arturianos em prosa são, na sua grande maioria, 

longos e densos, dispostos em grandes folhas de pergaminho, normalmente em colunas 

e muitas vezes com parcas indicações sobre a divisão da narrativa. Sobressaem no meio 

da compacta mancha gráfica iniciais maiúsculas, ornamentadas ou não, e, em alguns 

casos, belas e cuidadas iluminuras que retratavam episódios do texto. Contudo, estes 

destaques nem sempre se revelavam uma ajuda ao leitor. Frequentemente, sobretudo em 

escritos mais antigos, as maiúsculas aparecem a meio de uma frase, ou até a meio de 

uma palavra, e as iluminuras nem sempre concordam com a passagem textual onde se 

encontram. Na realidade, parece estranho que tão extensos romances carecessem de 

guias de leitura, facilitadores de quem escutava ou lia estas estórias. Todavia, não é 

apenas a matéria arturiana que denota este descuido na divisão do texto.  

 De acordo com Petrucci (1995, pp. 134-135), os textos redigidos durante a Alta 

Idade Média não apresentavam a disposição clara que caracterizava os escritos da 

Antiguidade Tardia, cuja compartimentação em segmentos isolados, as “cola et 

colmata”, tornavam o acto de ler tarefa menos árdua. Pelo contrário, o que se verifica 

nos livros medievais mais antigos é a existência de uma escrita continuada, com 

interrupções arbitrárias que dificultavam a decifração do texto. Tal prática teria a ver 

com o pouco interesse pela leitura, sobretudo do ponto de vista dos redactores e 

copistas: 

  
one the whole, one has the impression thatt the scribe of the early Middle Ages was 
scarcely sensible to the problems and practice of  reading (…) the scribe of the 
early Middle Ages was destined and trained (if he received any training at all) for 
writing rather than for reading (PETRUCCI, 1995, p. 135). 

 

  Esta indiferença pela recepção do que se escrevia começa a alterar-se, a partir 

dos séculos XII e XIII, graças à crescente difusão da escrita e da leitura, visível não 

apenas graças às línguas autóctones que progressivamente ganhavam um estatuto 

escrito, mas também a uma maior circulação de livros e a um aumento e diversificação 

do público. Para isso, muito terá contribuído a cultura veiculada pelas Escolas e 

Universidades que produziam novos tipos de obras que serviam o estudo, logo, que 

deveriam facilitar a consulta e a identificação de troços narrativos nos textos destinados 

ao estudo universitário. A partir desta altura, os textos começam a ser divididos em 

parágrafos, subparágrafos e capítulos o que possibilitava uma mais rápida identificação 

da matéria que se pretendia estudar: 
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“operia partes singule lectori facilibus elucescant” (…) the articulation of the text 
was placed in relief and emphasized by a rich séries of graphic interventions and 
tools including rubrics, paragraph marks, initials and majuscules of different size, 
running titles, reminders, indices, and alphabetical tables, all of which enclosed, 
delimited, and cut up the text, rendering it thus accesible in small portions that 
could easily be found again (PETRUCCI, 1995, p. 138). 

 
 
 
 Todavia, como Petrucci (1995) também reconhece, os livros destinados à 

aristocracia sofreram uma evolução ligeiramente mais lenta no que respeita à 

organização do texto. Esta diferença compreende-se, pois as obras produzidas pelas 

Universidades destinavam-se a ser consultadas por um público mais vasto que não 

apenas as usava para ler, como também para comentar e glosar. Já os livros destinados à 

nobreza circulavam em meios mais restritos, ilustrando muitas vezes a riqueza de quem 

os mandava executar: 

 

Phisycally, the books that fulfilled courtly commissions and usages were made of 
parchement, of medium or small format, written in formal script laid out in two 
columns, illuminated or ornamented more or less richly depending on the 
particular case (PETRUCCI, 1995, p. 141, sublinhado nosso).  

 

 Assim, o livro era entendido não apenas como instrumento de cultura e deleite, 

mas também como representação do poder material do proprietário. Ainda assim, em 

relação ao romance arturiano em prosa, continua por explicar como poderiam o leitor e 

o ouvinte situar-se num universo romanesco vasto, onde faltavam guias de leitura que 

tornassem a difusão mais eficaz. No nosso entender, uma possível resposta a esta 

interrogação obedece a duas condições: o valor material do livro e o tipo de leitura que 

se fazia. 

 Um pesado manuscrito, ricamente encadernado, destinava-se a ilustrar o poder 

de quem o possuía. Ora, seria expectável que no seu interior encontrássemos iluminuras 

que sublinhassem ainda mais o valor da obra. Assim, nos testemunhos mais ricos, a 

imagem funcionava não apenas como complemento do texto, mas também como 

auxiliar de leitura. A par disso, a fórmula “ mas agora deixa o conto de falar e passa a 

contar” contribuía não apenas para o entrelaçamento de diversos sucessos narrativos, 

mas também como indicadores de transição de capítulo. Todavia, em bastantes 

testemunhos, estas expressões formulísticas comparecem sem qualquer destaque no 

texto pelo que ainda que facilitassem o seguimento da “estória”, não teriam efeito na 

identificação do troço que se narrava ou pretendia narrar. 
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 Desta forma, a ilustração do texto parecia um método seguro para quem não se 

quisesse perder no embrenhado narrativo e tornava, por vezes, possível que se voltasse a 

encontrar um segmento anterior de forma mais célere. Além disso, sistematizava 

momentos-chave no texto, o que possibilitava uma leitura interpretativa mais 

proficiente. Todavia, como já dissemos, a relação entre a iluminura e o texto nem 

sempre era fiável. Era frequente que a imagem não correspondesse ao escrito que 

acompanhava e muitas vezes essa ilustração poderia ser errónea divergindo em 

pormenores mais ou menos importantes da narrativa escrita. De acordo com Pickford 

(1960), para contrariar essa tendência verifica-se a existência de notas, no fim da página 

ou no lugar onde deveria figurar a iluminura, para que a imagem estivesse de acordo 

com a parte do texto em que figurava. Algumas destas indicações eram longas, 

verdadeiros resumos da matéria narrada, com quatro ou cinco linhas, de modo a que o 

artista tivesse pistas suficientes para desenhar a iluminura de acordo com o texto. Para 

além disso, em muitos manuscritos arturianos, as iluminuras são acompanhadas de 

legendas que as identificam. Estas indicações vão progressivamente aumentando e 

intendem relacionar cada vez mais a imagem com o texto. Assim, para além de rotular a 

imagem, passam a fornecer um resumo do que se passava naquele momento do conto. 

PICKFORD (1960) referindo-se a uma rubrica do ms. Chantilly 643, datado no século 

XV, conclui: 

Au début de cette rubrique le lecteur est invité à porter ses regards sur la 
miniature, d’ailleurs restée inachevée, tandis que les dernières phrases lui offrent 
une analyse du texte. La rubrique commence a remplir une fonction nouvelle. Elle 
cesse d’être une simple description de l’image. Elle devient le titre du chapitre (…) 
elles renvoient au texte PICKFORD (1960, p. 163). 
 

 A disposição da matéria arturiana parece ter seguido um curso motivado pelas 

iluminuras do manuscrito, uma vez que se partiu da indicação que se pretendia fornecer 

ao decorador, desenvolvendo-a e transformando-a em breve síntese que acompanhava o 

texto. A leitura seria certamente facilitada e talvez este trajecto na organização narrativa 

possa justificar por que alguns extensos manuscritos arturianos não contêm qualquer 

divisão capitular para além das fórmulas de transição, que não estão em destaque, ou de 

maiúsculas filigranadas. A nosso ver, tais testemunhos, de que o ms. 751BNF parece ser 

um exemplo, evidenciam que o seu proprietário não teria tido as posses ou o interesse 

em mandar ornamentá-lo pelo que a disposição escrita seguia o modelo da escrita 

continuada. Este tipo de manuscrito evidencia que, em termos da divisão do texto, a 
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estratégia que se segue não tem preocupações com a compreensão da leitura obrigando 

a uma abordagem da narrativa mais morosa e reflexiva.  

 Pelo que temos vindo a afirmar, a existência de rubricas que resumiam os 

capítulos precedentes e/ou introduziam os subsequentes seria uma prática relativamente 

tardia no romance arturiano. Os exemplos que Pickford (1960) apresenta no seu estudo 

situam-se maioritariamente nos séculos XIV e XV. Contudo, um dos poucos estudos 

sobre o uso das rubricas em textos arturianos leva a crer que a opção por esta divisão 

narrativa dependeria, como já sugerimos, do poder económico da corte, mas, sobretudo, 

do modo como se encarava e decorria a leitura destes romances. 

 Keith Busby (1999), num artigo sobre as rubricas e a recepção do romance 

arturiano, parte de algumas obras de Chrétien de Troyes que ilustram, a seu ver, 

diferentes concepções da leitura quando comparados com os romances em prosa. Na 

linha de Pickford (1960), Busby (1999) afirma que os guias de leitura, dependentes da 

“mise en page” em longos romances como o Tristan en Prose e o Lancelot-Graal 

seriam indispensáveis: “any reader, however attentive and careful, needs some points de 

repère for general orientation purposes” (BUSBY, 1999, p. 131). O investigador não 

especifica que referências seriam essas, mas acrescenta que as rubricas evoluíram 

progressivamente passando a ser, a partir de finais do século XIV, títulos de capítulos. 

Esta ideia parece reforçar o que anteriormente sugeríamos, ou seja, que a prática de usar 

pequenos resumos no inicio de secções narrativas é um processo tardio no romance 

arturiano, surgindo quase nos alvores da imprensa. Além disso, Busby afirma, através 

de diversos exemplos de manuscritos que contêm obras de Chrétien, datados nos 

seculos XIV e XV, que a existência de rubricas, acompanhando ou não as miniaturas 

iluminadas, indiciam que o verso teve a influência da prosa, uma vez que esta divisão 

do texto não comparece nos testemunhos mais antigos de Chrétien. Esta ausência nos 

roman en vers justificar-se-ia uma vez que eles eram lidos em voz alta e que quem os lia 

forneceria, de acordo com as suas próprias notas, o resumo dos eventos.  

 No nosso entender, cremos ser possível desenredar os motivos que levam a um 

maior ou menor uso daa rubricas. Por um lado, havendo imagens, elas poderiam situar o 

leitor no momento da estória, mas, por outro lado, essas figuras nem sempre se 

revelavam guias fiáveis. Assim, foi necessário compor um intratexto que servisse como 

âncora no meio de tão extensas narrativas. Com a progressiva importância dada à 

leitura, fosse ela silenciosa ou em voz alta, os breves resumos que acompanhavam o 

texto foram sendo cada vez mais utilizados, tornando-se parte integrante da narrativa.  
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 9.1- Títulos e rubricas no Lançarote de Lago: conservadorismo e inovação. 

 

 O Lançarote de Lago contém várias frases destacadas que dividem diversas 

secções narrativas. Contudo, como veremos, esses “resumos” estão longe de ser 

homogéneos ou lineares, testemunhando, a nosso ver, uma interessantíssima forma de 

disposição do texto. Os manuscritos franceses, sobretudos aqueles que são anteriores ao 

século XIV, como vimos, não destacam frases no corpo do texto, mas servem-se, 

geralmente, de iniciais filigranadas ou a outra cor, para dividir o discurso. È o que se 

observa no ms. 751BNF e em alguns dos manuscritos editados por Micha.  

 O ms. 751BNF não contém resumos destacados dos capítulos; o texto é dividido 

através de iniciais filigranadas e escritas a outra cor: 

 Nombreuses initiales rouges et bleues, sur 6 lignes, au début des chapitres et à des 
divisions jugeés importantes. Lettrines alternativement rouges et bleues, sur 2 ou 3 
lignes, aux paragraphes (MICHA, 1960, p. 166). 
 

 As outras versões francesas que se incluem na família textual de onde o texto 

original do Lançarote terá provindo seguem a mesma estratégia divisória do ms. 

751BNF, como é o caso do ms. 399BNF291 ou do ms. Br. Muse. 10293, com que 

partilha algumas leituras292. Exceptua-se um manuscrito, com o qual o Lançarote 

mantêm diversas afinidades, o ms. 110 BNF. Este testemunho contém iluminuras 

acompanhadas de rubricas (Micha, 1960, p.149). Uma delas situa-se no momento em 

que Galehot e Lancelot deixam a corte arturiana e partem para Sorelois, exactamente no 

início do Lançarote de Lago. No ms. 110BNF, junto a uma imagem, pode ler-se: « Ensi 

com Gal. S’en part de la meson le roi Artu et en maine Lanc. del Lac. En son pais por 

festoier” (MICHA, 1960, p. 149). 

 Esta rubrica está escrita com tinta vermelha e encabeça uma iluminura que 

representa dois cavaleiros, Galehot e Lancelot293. Assim, o texto funciona como a 

descrição não apenas do conteúdo do capítulo, mas, sobretudo, da imagem que o 

acompanhava294. A fórmula de transição que acompanha este capítulo na versão 

                                                 
291 Não nos foi possível consultar o ms. 865Gr., nem encontramos nenhuma descrição deste testemunho.  
292 Sobre a relação do Lançarote com a tradição manuscrita francesa do Lancelot veja-se o que dizemos 
nas secções 1.4-1.5.  
293 Para uma reprodução deste fólio veja-se http://mandragore.BNF.fr/jsp/rechercheExperte.jsp 
294 Além disso, como nota Micha (1960, p. 149) o ms. 110 BNF usa também iniciais de cores distintas 
para marcar o início dos capítulos. O que parece igualmente interessante é que o uso de maiúsculas 
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castelhana, “Mas agora dexa el cuento de fablar de Lançarote y torna al rey y su 

compaña que fincaron en Carlion” (f.1r), não segue o texto fornecido pelo ms. 110BNF. 

Este sumário não concorda com o que se relata no testemunho ibérico, uma vez que o 

texto versa a tristeza e alegria que Galeote sentia enquanto caminhava em direcção a 

Sorelois, o que aliás é referido logo a seguir: “agora dize el cuento que se partio Galeote 

del rey Artur triste e alegre “ (f.1r).  

 Este é um dos poucos casos na versão hispânica em que as indicações fornecidas 

antes do início de novo capítulo discordam do que é de facto narrado295. Para além 

disso, a informação que a rubrica transmite discorda de todas as lições fornecidas pelas 

versões francesas consultadas. O Lançarote não refere que a corte voltou para a Grã-

Bretanha, mas anuncia que Artur e os demais companheiros ficaram em Carlion.   

 

 

Ms. 751BNF (f.144rII) LM (t.II, §XLIX, p. 490) Ms. 110BNF  
Et li rois et sa conpagnie s’en 
retornent vers la Grant 
Bretaigne  

Et li rois et sa conpagnie s’en 
sont ale par petites jornees en 
Bretaigne 

Ensi s’en partent atant 
Galehot et li rois et sa 
conpagnie s’en sont ale par 
petites jornees en Bretaigne 

 

 Não seria de todo estranho que o conteúdo de uma rubrica não concordasse com 

o relato do capítulo que introduz. Geralmente, estas informações são acrescentadas 

depois da narrativa e muitas vezes acontece que “o rubricador” comete erros desta 

natureza. Conforme dissemos mais atrás, baseando-nos no trabalho de Pickford (1960), 

nem sempre as legendas das imagens coincidiam com o relato, nem tão pouco os 

resumos eram fiéis ao que se narrava. Quando estudou a organização dos textos dos 

scriptoria de Afonso X, Inês Fernandez Ordoñez (2008) mencionou a existência de 

“capituladores”, que destacavam através das rubricas os dados que lhes pareciam mais 

relevantes (Fernandez Ordoñez, 2008, p. 1). Estas intervenções seriam, 

progressivamente, produto de uma redacção independente do texto principal. Deste 

                                                                                                                                               
ornamentadas nem sempre corresponde a uma divisão capitular. Desta forma, é possível supor que este 
manuscrito testemunha uma fase de organização escrita, que atrás mencionámos, em que as rubricas 
legendavam a imagem, mas também forneciam indicações sobre o conteúdo do texto.  
295 Notámos mais rubricas com uma leitura deficiente, que, provavelmente resulta de um erro de copista 
ou de um eventual rubricador, uma vez que o conteúdo da rubrica não concorda com o texto que intitula: 
LXXXII “Como Galeote dixo al rey Artur que daria la tierra al rei Artur” (o texto versa sobre Galeote que 
oferece protecção e terra a Genevra e comunica esta decisão a Artur); LXIII”Lo que dixo Galeote quando 
vido que se escusaba Galeote” (Galeote dirige-se à rainha que não queria voltar para Artur, logo, onde se 
lê “escusaba Galeote”, deveria ler-se “escusaba Ginebra”). 
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modo, poderiam ocorrer erros de compreensão ou omissões visto que os resumos das 

matérias eram feitos por copistas que nem sempre conheciam bem o texto. A ser assim, 

poderíamos interpretar as indicações sobre a estada de Artur e sua corte em Carlion, no 

Lançarote, como produto de um erro de quem introduzira essa frase. Esse lapso poderia 

significar que essa informação corresponderia, de facto, a uma parte do Lançarote, que 

não aquela e que o copista teria transcrito fora do lugar.  

 Em rigor, não podemos afirmar que estamos perante uma rubrica ou um resumo 

de um capítulo. O texto da versão castelhana utiliza uma fórmula recorrente nos 

manuscritos franceses para introduzir um novo assunto. O uso destas expressões é 

comum no Lançarote do Lago. Na grande maioria das vezes não encontramos um 

resumo dos capítulos, mas sim o emprego destas frases de ligação entre episódios que se 

documentam, no mesmo passo, no ms. 751BNF296. A versão castelhana destaca uma ou 

várias frases que se encontram no corpo do texto do manuscrito francês, chegando 

muitas vezes a repetir a última frase de um capítulo que utiliza como título da secção 

seguinte, como já notou Contreras (2005a):  

 
La primera de estas fórmulas (“Mas agora dexa el quento” o “Mas agora dexa la 
ystoria”), referida a la ruptura del relato aparece o bien integrada en la narracion 
o bien como epigrafe, que en algunos de los casos son duplicado o triplicado de la 
formula integrada (CONTRERAS 2005a, p. 11)297. 

 
 Contudo, muitas vezes, o redactor castelhano não destaca essas frases, 

apresentando-se o texto corrido, sem qualquer divisão capitular, à semelhança do que se 

verifica nas versões francesas. É isso que se observa ao longo dos fólios 26r a 134v 

onde as fórmulas de transição aparecem apenas entre os fólios 26r e 58r298. Desta forma, 

a incongruência que se observa na fórmula do primeiro fólio do manuscrito poderia 

resultar de um erro já presente na versão francesa original, e posteriormente, na 

tradução. Como já vimos, o rei Artur desloca-se para a Grã-bretanha, não permanece em 

Carlion, facto que se verifica mais adiante no Lançarote de Lago, quando Galeote e 

Lançarote vão em auxilio de Genevra que tinha sido acusada pela Dama de Tarmelida: 

“e tanto andubo Galeote e su conpaña que llegaron al rey Artur que hera en Camalot 

(LL, XLVIII, p. 34). 

                                                 
296 Esta concordância verifica-se ao longo do episódio da falsa Genevra e na secção da “Charrette”, entre 
outros inúmernos casos.  
297 Neste artigo, o autor apresenta em nota todos os casos em que esta fórmula é utilizada no Lançarote de 
Lago. Cf. Contreras, (2005, p.11, notas 5 a 9). 
298 Esta observação fora já feita por Contreras (2006, p. 72). 
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 Se tivermos em conta o modo como os "títulos"299, designação, neste caso, 

preferível a "rubrica", são utilizados ao longo do Lançarote, a divisão de capítulos 

segue duas tendências distintas: o decalque de expressões francesas, destacadas ou não 

do corpo do texto, e o uso de verdadeiros resumos que não encontram paralelo nas 

outras versões consultadas. De facto, há um aumento considerável do uso de resumos 

em início de capítulo sobretudo no “Tercero Libro”, face à sua quase inexistência ou 

parca originalidade no “Segundo Libro”. Esta coincidência é interessante, sobretudo se 

tivermos em conta que, como já vimos, é no “Tercero Libro” que o Lançarote se afasta 

mais das versões francesas consultadas, quer na supressão de matéria do Lancelot, quer, 

como veremos, na adição nos fólios finais de episódios que os textos franceses não 

conservam. 

 O “Tercero Libro” contém mais de uma centena de frases destacadas em início 

de capítulo, quinze das quais são títulos e apenas duas delas não se documentam no ms. 

751BNF300: o título CCXLI “Agora dexa el cuento de fablar de la Reina de La Floresta 

e de la donzella e torna a Lanzarote” e o título CCLXII “Agora dexa el cuento de fablar 

del rey Peles y de su fija y torna a Lanzarote”. 

 A primeira destas duas indicações situa-se num ponto em que o texto castelhano 

se afasta de todas as versões francesas, não por não conter a mesma matéria, mas por 

fornecer lições diferentes do mesmo episódio, quer suprimindo informações, quer 

referindo uma personagem que não se documenta em nenhum dos outros textos 

consultados. Referimo-nos ao episódio que relata a conversa entre Lançarote e a 

donzela do castelo da Carreta e que denota algum afastamento face o ms. 751BNF, à 

edição Micha e à versão publicada por Sommer. O facto de esta expressão formulística 

não se registar nos textos franceses que consultámos, que não apresentam qualquer 

divisão capitular neste ponto, não significa que essa expressão não constasse na versão 

base do Lançarote de Lago. Semelhante raciocínio devemos aplicar à segunda 

indicação. Ao contrário do que sucede com o episódio anterior, a passagem referente à 

partida de Lancelot do castelo de rei Peles não tem lições particulares na versão 

castelhana, aproximando-se dos outros textos franceses. Todavia, é importante notar que 
                                                 
299 Seguimos a definição proposta por FERNANDEZ-ORDOÑEZ (2008, p. 6) quando analisa a 
disposição do texto no Fuero Viejo de Alcalá: “los títulos no son una creación nueva, sino que 
reproduzem verbatim las primeras palabras de la ley que sigue”. Da mesma forma, BUSBY também 
distingue rubricas de tituli: usually, but not in every case rubrics accompany illustrations; if not, they may 
be considered tituli of some sort 
300 Referimo-nos ao título CCXVI, “Agora dexa el cuento de fablar d’ellos y de don Lançarote e torna a 
Estor de Mares”. 
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a frase inicial do capítulo, encabeçada pela típica fórmula “agora dize el cuento”, não se 

documenta nas versões que consultámos, mas, de acordo com uma nota na edição 

Micha, os manuscritos que pertencem ao grupo S, dos quais o Lançarote se aproxima 

em alguns momentos, contêm essa expressão no mesmo ponto da narrativa. 

 O uso destas expressões de ligação em diversos momentos do conto é um 

processo típico em todo o romance arturiano pelo que a sua presença ou ausência em 

determinados pontos da narração não parece significativa. O tradutor ibérico, decerto 

familiarizado com frases desta natureza, poderia, também, seguir a mesma técnica dos 

romances franceses, acrescentando estas expressões em momentos que considerava 

significativos. Esta parece ser a opinião de Contreras (2005a) quando assinala o uso 

destas fórmulas nos momentos em que se suprimem aventuras constantes nas versões 

francesas: 

 
El valor destas formulas, como un recurso que contribuye de modo fundamental a 
articular la narración, es percibido por el compilador (traductor o copista) de la 
traducción castellana, ya que las emplea para enlazar las aventuras de Héctor de 
Mares, con las de Yvaín (capítulos LXXI y LXXII), trás suprimirse una parte del 
texto francês; las de Yvain com las de Galván (capítulos LXXVII-LXXVIII); trás 
omitirse las aventuras de Boores; y al añadir las aventuras de Tristan a las de 
Lanzarote (capítulo LXXXII)  CONTRERAS (2005a, pp. 11-12). 

  
 
 A citação que acabámos de transcrever merece algumas considerações. As 

fórmulas a que o investigador alude situam-se, mais uma vez, no “Tercero Libro”, nas 

secções em que a versão castelhana apresenta um relato mais abreviado. Conforme já 

dissemos, a supressão de matéria narrativa não é abrupta, havendo o cuidado de não 

perturbar a coerência do relato, manifesta também no uso destas fórmulas de ligação 

entre as diversas matérias. Consideremos o tratamento que é dado à divisão da narrativa 

no Lançarote de Lago em confronto com o que encontramos nos textos franceses 

consultados: 

 

 

Ivain/ Estor LL 
Mas agora dexa el 
cuento de fablar d’el y 
de la señora del castillo y 
torna a don Ibán por 

Ms.751BNF 
Mais atant laisse 
li contes a parler 
de lui et retorne 
a monsignor 

LM 301 
Mais atant laisse 
ore li contes a 
parler de lui et 
retorne a 

                                                 
301 A versão editada por SOMMER (t. IV, p. 355 e t.V, p.155) concorda com as lições fornecidas pelos 
mss. editados por MICHA.  
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contar de lo que avino. 
Rubrica: Agora dexa el 
cuento de fablar de Estor 
y torna a don Ibán. 
Início: Agora dize el 
cuento que cundo don 
Iban se partió de sus 
compañeros. (LL, CC 
XI/CCXII) 
 

Ivain. Inicial 
filigranada. 
Início: Or dit li 
contes que quant 
mes sires Yvain 
ce fu partis de 
ces 
conpangnons. 
(f.258rII) 

monsigneur Ivain. 
Início: Or dit li 
contes que, quant 
mesire Ivain se fu 
partis de ses 
compaignons. (LM, 
T.II,§LXVII,p. 
400) 

Ivain /Galvão  
 
 
 
 
 
 
E agora dexa el quento 
de fablar de don Ybain 
que queda preso e torna 
a contar de don Galvan. 
Rubrica: Agora dexa el 
cuento de fablar de don 
yban e torna Don 
Galban. Início: Dize el 
cuento que quando don 
galvan se partio de la 
hermita sagrada… 
(CCXLXXI/CCXLXXII)  

No final das 
aventuras de 
Ivain tendo 
narrado as 
aventuras de 
Boores:  
 
Mais devant ce  
qu’il  li avenist 
ne parole plus li 
contes fors que 
l’asanblee le 
maine et retorne 
a monsignor 
Gauvain mais 
petit en parlera 
ore. Capital 
filigranada. 
Início: or dit li 
contes que quant 
messires 
Gauvains ce fu 
parti de l’ermite 
(ilegível) 
(f.295rI) 

No final das 
aventuras de Ivain, 
tendo narrado as 
aventuras de 
Boores:   
 
 
Mais d’aventure 
qui li avenist ne 
parole mie li contes 
fors qu’a 
l’assemble le 
moinne, ainz 
retorne a mon 
signor Gauvain, 
mês petit en parlera 
a ceste foiz. Início: 
or di li contes que 
quant mes sire 
Gauvain se fu parti 
de l’ermite 
Secre…(LM, 
tIV,§§LXXI/LXXII 
p.284) 

Introdução de 
narrativa 
relacionada com 
o Tristan  

Mas agora dexa el 
cuento de fablar desto 
por contar de la donzella 
que imbio don Tristan de 
leonis a la cortedel rey 
Artur. Rubrica: Como la 
donzella vino a la corte 
del rey Artur por 
mandado de don Tristan. 
Início: Agora dize el 
cuento que un dia en pos 
desto dicho es estanto el 
rey Artur comiendo. 
(LL, CCCXXVII/C 
CCXXVIII)  

-------- ------------------ 

 

 Conforme se verifica na tabela, no que diz respeito às aventuras de Estor/Ivain o 

texto castelhano pouco se afasta da versão francesa. Há acréscimo de informação no 
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final da secção do Lançarote depois das aventuras de Ivain, que não comparece em 

nenhuma das outras narrativas consultadas. Todavia, o início do capítulo que relata os 

sucessos de Galvão é idêntico em todos os textos. Semelhante procedimento 

encontramos no segundo exemplo, em que na versão castelhana se suprime informação 

relativa a Boors302, mas mantendo-se com grande fidelidade o princípio do capítulo 

anunciado na rubrica. A elisão da frase relativa ao primo de Lançarote compreende-se, 

uma vez que os seus sucessos não são narrados no texto castelhano.  

 Deste modo, como se vê, as fórmulas que encontramos no Lançarote não se 

afastam completamente daquelas que encontramos nas versões francesas consultadas, 

não nos parecendo, por isso, seguro afirmar que elas serão espelho da habilidade do 

tradutor ou copista que, inspirado na técnica francesa, as criaria para facilitar a transição 

entre as diversas matérias narradas. O facto de todas elas se encontrarem bastante 

próximas daquilo que vemos nos textos franceses leva-nos a postular uma hipótese 

distinta. Seria provável que a versão original do Lançarote, ou outros textos a 

montante303, já contivesse essas expressões nesse ponto da narrativa, que assim terão 

sido fielmente traduzidas. Abona a favor desta nossa ideia a semelhança entre as 

fórmulas francesas e castelhanas, bem como o facto de, em nenhum dos casos em 

apreço, se tratar de uma verdadeira rubrica, mas sim de uma fórmula de transição que é 

comum no romance arturiano. Desta forma, afigura-se necessário matizar a ideia de que 

o uso dos títulos indicie a intervenção do tradutor/copista em solo ibérico, uma vez que, 

como já vimos, diversos textos franceses empregam estas frases com idênticos 

propósitos no mesmo ponto da narrativa. Do mesmo modo, o facto de o capítulo 

referente às aventuras de Ivain ser mais extenso na versão castelhana não parece 

indicador suficiente da sua originalidade uma vez que a opção por frases mais ou menos 

longas em vários pontos da história é também, como já verificámos em pontos 

anteriores, uma oscilação que se verifica nos textos franceses. Na realidade, a parca 

divergência entre o sistema de títulos que encontramos no Lançarote face às versões 

francesas consultadas aponta para uma tradução bastante conservadora e fiel à versão do 

Lancelot que lhe terá estado na base.  

 Do mesmo modo, se é certo que os exemplos que observámos se situam numa 

parte do romance em que, como já vimos, o relato é mais abreviado, não comparecendo 

                                                 
302 Referimo-nos aos episódios do torneio da Dama de Galvoie e a visita a Corberic a que já aludimos.  
303 Sobre este assunto veja-se o que dizemos na Parte III.  
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diversas aventuras, também é verdade que o comportamento face às fórmulas de 

transição entre secções de texto que aqui observamos não é exclusivo deste ponto da 

narrativa. Em outras ocasiões, a frase destacada retoma parte do final do capítulo 

precedente, sendo que por vezes notamos ligeiras divergências no remate dos capítulos 

face às versões francesas consultadas. A nosso ver, a análise destes títulos de transição 

não é pertinente para aferir da originalidade do romance ibérico, sendo apenas o seu 

destaque uma opção gráfica que poderá ter resultado de uma maior preocupação com a 

leitura, mais facilitada por estas frases em relevo. 

 Os únicos momentos em que a versão contida no ms. 9611 BNE se afasta 

substancialmente das versões francesas consultadas diz respeito à existência de 

verdadeiras rubricas, ou seja, epígrafes que fornecem um resumo do que se vai narrar e 

que já não retomam a clássica expressão “mas agora deixa o conto”, antes começam 

com os vocábulos “como” e “de”. Das 136 fórmulas usadas no “Tercero Libro”, como 

já vimos, apenas quinze são títulos, ou seja, reproduzem a expressão “agora deixa o 

conto” ou retomam informações presentes no final das secções francesas, adaptando-as 

ligeiramente. As restantes fórmulas constituem verdadeiras rubricas, uma vez que são 

resumos dos capítulos. Mesmo nestes casos, há que ter alguma cautela pois, como 

também já afirmámos, o uso das palavras “como “ e “de” como transição de capítulo 

também se verifica em alguns testemunhos franceses, nomeadamente o já citado ms. 

110BNF. O que parece, de alguma forma, particular da versão castelhana é uma 

tendência para resumos maiores, a par com o uso destas expressões, em determinados 

momentos do texto. Ao longo do romance, este tipo de enunciado alterna com as 

fórmulas “mas agora deixa o conto”, se bem que é bastante mais consistente ao longo 

do “Tercero Libro”.  

 Conforme já notou Contreras (2006, pp. 69-70) quando estudou um dos copistas  

do Lançarote, o número de rubricas aumenta consideravelmente a partir do fólio 

244r304. Ora, o aumento de rubricas não é coincidente com a divisão em livros, uma vez 

que o copista que terá intervindo entre os fólios 244 e 277, designado por Contreras por 

“mão C”, se situa no final do Segundo Libro, enquanto o último copista, a “mão D”, 

teria a seu cargo todo o “Tercero Libro”. Os dois usam o mesmo tipo de rubricas, 

afastando-se dos outros apenas no que diz respeito à redacção de sumários mais longos 

na maior parte dos casos. Tal facto poderá dever-se a uma intervenção maior destes 
                                                 
304 Entre os fólios 135r e 277r há trinta e uma epígrafes, sendo que trinta ocorrem entre os fólios 244r e 
277r. Cf. Contreras (2006, p.70, nota 12) 
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copistas que dividiriam o texto com mais acuidade e frequência para facilitar a leitura, 

mas também não nos parece que haja argumentos suficientes para filiar este 

procedimento nos copistas e não no tradutor do original francês.  

 A análise da disposição do texto no Lançarote do Lago não constitui, a nosso 

ver, argumento decisivo para aferir da maior ou menor intervenção do tradutor/copista 

face à versão francesa original. O processo de divisão capitular no romance em prosa  

foi longo, passando-se da imagem e das suas legendas à escrita de resumos que 

norteavam os capítulos. O uso consistente de fórmulas que já se documentam na 

tradição francesa parece sugerir que também neste caso a versão castelhana tem pouco 

de inovador. Resta-nos apenas a suposição de uma maior intervenção do 

tradutor/copista nos casos em que o destaque dado aos títulos e rubricas é mais 

consistente. Assim, parecem-nos demasiado arrojadas as palavras de Contreras (2002) 

quando parte do uso de fórmulas de transição e rubricas para classificar o tipo de 

tradução: 

 
El hecho de que esta fórmula [mas agora dexa el quento] se emplee como epígrafe 
desde el primer folio conservado, y que, a  partir de un determinado folio (249v), 
casi todas las veces que se usa lo haga como duplicado o triplicado de la formula 
integrada en el texto, conduce a pensar que se trata de una traducción que se halla 
a médio camino entre el original francés, donde las formulas estan integradas en 
la narracion, y una version destinada a la imprenta, donde los epigrafes, como 
sucede con el resto de la traduccion, se utilizan para indicar el final de una 
secuencia narrativa o el final de un capitulo y el inicio de outro, como, por 
ejemplo, en Amadis de Gaula o en Tristan de Leonis CONTRERAS (2002, p. 
11). 
 

 Há bastantes manuscritos medievais que contêm rubricas, basta pensarmos no 

scriptorium de Afonso X. (Ordoñez 2008). Além disso, não cremos que seja possível 

afirmar que houve intervenção de um copista em determinados pontos do texto em 

detrimento de outros uma vez que não há identidade entre a mão do texto e a das 

rubricas. Desta forma, parece-nos provável que a tradução se encontrasse próxima do 

original francês, como, em parte, Contreras afirma, mas supomos que não há dados 

suficientes para determinar que a cópia se destinasse à imprensa. Como vimos305, as 

notícias da circulação do Lançarote em âmbito ibérico também são parcas para que nos 

permitamos construir este tipo de hipótese. O que permanece em aberto é o facto de 

algumas dessas rubricas, nomeadamente as mais desenvolvidas, serem de autoria 

                                                 
305 Veja-se a Parte III deste trabalho.  
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ibérica, mas, como apenas nos resta o testemunho quinhentista, esta é uma questão que, 

por ora, é insolúvel. 

 

 

 

 

10– Lições exclusivas do Lançarote de Lago. 

 

 Pelo que temos vindo a verificar ao longo desta análise dos diversos textos, 

poucas são as especificidades do romance ibérico. Algumas das passagens que não 

contém, também correspondem a ausências documentadas noutras versões francesas; e 

mesmo o tratamento das rubricas, ainda que tenha algo de inovador, demonstra uma 

profunda influência das redacções francesas do Lancelot. Porém, antes de concluirmos a 

abordagem da matéria relacionada com o Lancelot, há que considerar dois momentos 

que não encontram paralelo em nenhum dos outros textos. O primeiro relaciona-se, 

mais uma vez, com questões de parentesco, mais concretamente com a configuração da 

linhagem de Artur. O segundo diz respeito à menção de uma personagem que não se 

regista em qualquer versão consultada.   

  

10.1– O Duque de Clarencia: o sobrinho ausente.  

  

 Galescalains não é uma personagem fulcral do Lancelot en Prose, se bem que 

assuma algum destaque em diversos episódios, como o Vale dos Amantes sem Retorno 

e Escavalon. O duque de Clarence é retratado como um jovem cavaleiro, irmão de 

Dondinax. Cumpre os requisitos da cavalaria pois é bem constituído fisicamente e 

comporta-se com cortesia. Os textos franceses incluem-no na parentela de Gauvain 

ainda que por distintas vias, mas a versão hispânica elide estes laços de parentesco. 

Quando Gauvain, Yvain, Lancelot e o duque abandonam a festa da corte arturiana, no 

momento em que se comemorava o regresso de Lancelot, a união de Genevra e Artur e, 

em alguns casos, como já verificámos306, a investidura de Lionel, esta personagem, que 

surge aqui pela primeira vez, é apresentada com detalhe:  

 

                                                 
306 Cf supra, ponto 3.5.   



 208

LL (CXI, p.69)  L (ms.751BNF, f.174 
rI) 

LM (tII, §X, p.176) LM VC (tIII, §X, 
p.117) 

Galezgalim, muy 
bueno cavallero de 
armas.  

Galeschalains li dux 
de Clarence qui estoit 
niez le roi artu 
coussins germains 
monsignor Gauvain. 
Si estoit plains de 
mult grant proesce.  

 Galescalains qui 
estoit dux de 
Clarence et cosins 
germains mon 
seignor Gauvain de 
par le roi Lot son 
pere. Cil 
Galescalains estoit un 
petis chevaliers, 
espés et bien fornis et 
de cors et de 
menbres; si estoit 
hardis et plains de 
merveillose proesce, 
si estpit freres 
Dodinel le Salvage307. 

Chalians, li duc de 
Clarence, qui estoit 
niés le roi Artu et 
cousins germains 
mon segnor 
Gauvain et molt 
estoit fr grant proece.  

 

 Como se constata, o texto castelhano é o mais sumário, não mencionando 

qualquer ligação do cavaleiro a Artur ou a Gauvain, não descrevendo sequer os seus 

atributos físicos. Esta opção por uma escrita mais elíptica é notória em algumas 

passagens do romance peninsular, como mais atrás verificamos pela existência de 

amplas porções narrativas ausentes face às versões francesas, sobretudo a partir do 

episódio da Falsa Genevra. Assim, a escolha de um epíeto comum para descrever mais 

um cavaleiro poderia justificar-se tendo em conta uma prática que se detecta em alguns 

pontos do Lançarote, nomeadamente poucos fólios depois da introdução de Galezcalin 

na trama, no momento em que se reduzem os episódios protagonizados por Yvain308. 

Esta hipótese seria válida se a personagem a que nos referimos fosse sempre tratada de 

forma económica ao longo do enredo, facto que não se verifica. Além disso, como se vê 

na tabela acima, a relação de parentesco entre o duque e Gauvain não é descrita da 

mesma forma nos textos franceses. Assim, a versão curta e a do ms. 751BNF 

concordam, identificando-o como sobrinho de Artur e primo direito de Gauvain. No 

caso da versão longa, Galescalin seria primo do pai de Gauvain, não havendo nehuma 

ligação directa a Artur. No primeiro caso, apenas se diz que ele era sobrinho do rei, e 

portanto primo de Gauvain, identificando-o como mais um dos parentes de Artur.  

 No nosso entender, esta dissemelhança tem uma importância relativa. Assim, é 

verdade que este cavaleiro acompanha os melhores, Lancelot, Gauvain, Yvain, e tem 

                                                 
307 Como Micha (1978) regista em nota, alguns manuscritos dos grupos BC e D, acrescentam que o duque 
era também irmão do rei de Norgales. Veja-se Micha (1978, tII, p.176, nota 2a). 
308 Cf. Supra 6.1.  
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uma prestação mais do que razoável nas aventuras que encontra no seu percurso, só não 

cumprindo aquelas a que Lancelot termina com êxito. Sendo mais um sobrinho de 

Artur, isso engrandeceria a sua linhagem. Quando se declara que a relação com Gauvain 

se estabelecia pelo lado do pai, retira-se relevo à parentela de Artur, destacando-se a 

descendência por via patrilinear. Na versão castelhana, não há referência a Gauvain, ao 

contrário de todos os outros textos, podendo esse facto, mais do que a ligação a Artur ou 

Lot, ser significativo. Como já vimos, a versão castelhana trata o sobrinho do monarca 

de forma algo ambígua, acentuando as suas falhas e insuficiências. Assim, a diminuição 

da sua parentela, ou daqueles que com ele se identificam, contribui também para o seu 

desmerecimento. Contudo, como temos vindo a afirmar, a proveniência de Galescalin 

nem sempre aparece descrita da mesma forma.  

 Assim, no início do percurso da personagem, quando, como os outros cavaleiros, 

vai em demanda de Gauvain, Galescalain pernoita no castelo de uma sua prima. A 

jovem identifica os laços que os unem depois de saber de quem o duque é filho: 

 

Ms. 9611BNE (f.57r)  Lancelot 
(ms.751BNF, 
f.175rII) 

LM (tI, §XI, pp.181-
182). 

LM VC (ms.865Gr, 
t.III, §XI, p.123). 

“E quien fue vuestro 
padre?”, dixo ella.E 
dixo él: “Señora, el 
rey de Axolamonia, e 
fue mi hermano 
Dondunel e rey de 
Norruega”309. 

“Qui fu”, fair ele, 
votres peres ? ». 
« Dame », fait il, « li 
rois d’Ecavalon ». Si 
fu mes freres Doduel 
li rois de Norhueg. 

– Et, bials sire, en 
quel lieu del roialme 
de Logres fustes vos 
nes ? . Et il dist qu’il 
fu nes en Escavalon 
et fu fiz le roi Arguel 
–et sui dux de 
Clarence. 

Et qui fu vostre 
peires ? fet ele. –
Dame, fet il, li rois 
d’Escavolon, si fu 
mes freres 
Dodineaus, li rois de 
Norhoic. 

  

 Como é visível, a resposta do duque é divergente nas várias versões. Mais uma 

vez, a versão castelhana afasta-se mais daquela editada por Micha, concordando com as 

leituras da redacção mais curta e do ms. 751BNF. Todavia, o nome do pai desta 

personagem não encontra paralelo em nenhum dos textos consultados, nem se conhece, 

ao longo do Lancelot, semelhante referente310.  

 A inclusão de um antropónimo estranho à tradição textual pode ter várias 

explicações. A primeira delas poderá ter a ver com o facto de o tradutor não ter 

compreendido a palavra que estava no original francês, interpretando-a desta forma. 

                                                 
309 Para uma leitura distinta, veja-se LL, CXVI, p.71.  
310 Veja-se MICHA (1983, tIX). 
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Esta hipótese pode ainda sustentar-se se tivermos em conta que o topónimo “Escavalon” 

não é correctamente vertido no texto castelhano noutros pontos da narrativa. Quando a 

donzela diz a Galescalin que ambos eram primos direitos, refere onde tinham sido 

criados juntos. Esse lugar é, nas três versões francesas, identificado como “tor 

d’Ecavalon/Tor d’Escavalon” e no romance castelhano como “torre de los cavalleros” 

(LL, CXVII, p.71). Conforme já aduziu Contreras (2002, pp. 510-511), esta leitura 

érronea ter-se-á devido á interpretação da grafia destes três vocábulos que seria 

semelhante àquela que lemos no ms. 751BNF “decavalon”. Desta forma, o tradutor teria 

separado as palavras, julgando “de” como preposição e “cavalon” como lexema 

equivalente a “cavaleiros”. A palavra “axolamonia” não pode justificar-se por um erro 

desta natureza, mas poderá ter a ver com uma má interpretação global do tradudor ou do 

copista. Além destas hipóteses, sendo a toponímia e a antroponímia do romance 

arturiano campos em que se registam diversas oscilações gráficas, não é de descartar 

que tal leitura pudesse estar já no original francês. 

 Como vimos pelo segundo exemplo apresentado, a filiação de Galescalin é 

divergente, nos casos franceses e castelhano no que respeita à filiação paterna e, em 

algumas das versões francesas, na sua ligação a Dondinax que, ora é mencionada, ora é 

elidida. Desta forma, a particularidade do Lançarote apenas pode indiciar um 

tratamento diferente da personagem Gauvain que, como atrás verificámos, é um traço 

característico desta versão. Todavia, mais uma vez, não é seguro dizer que se trate de 

uma particularidade deste texto, pois nas várias versões consultadas o parentesco do 

duque não é sempre o mesmo. Tendo em conta a oscilação que se verifica, é bastante 

provável que esta diferença se encontrasse já no original francês, como solução para 

resolver a incongruência genealógica da personagem que se encontra nas versões 

transmitidas pela tradição manuscrita conhecida. Ao eliminar as informações da 

primeira passagem, que ligam Galescalin a Artur, deixava de haver incoerência no 

texto.  

 Além disso, convém acrescentar que em tudo o que diz respeito às aventuras do 

duque o texto castelhano se aproxima da versão do ms. 751BNF e da versão curta, 

mantendo estes textos uma conversa entre Galescalin e sua prima em torno da situação 

desta donzela que lhe descreve com pormenor os direitos sobre o património que 

possuía: 
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LL (CXVIII, pp.72-
73) 

L (ms. 751BNF, 
f175vII) 

LM ( VC, ms. 865Gr, 
t. III, §XI, p. 126) 

LM (t. II, §XI, pp. 

183-186) 

E la dueña estovo 
com él una muy gran 
pieza contán dole su 
facienda. E díxole 
que aquel castillo 
hera suyo pa[r] 
harras. E díxole cómo 
fuera muy bien 
casada con muy buen 
cavallero e muy 
fermoso, mas que le 
non vibiera más de 
diez y nuebe meses, e 
que le quedara d’el 
un hijo muy fermoso 
niño.  

Et la denmoisele est 
grant piece devant 
lui, si li conte son 
estre. Et coment ele 
tient cel chastel en 
doaire et dit que mult 
avoit a signor un bele 
chevalier (en) et mult 
preu. Mais ne li avoit 
pas dure dis et nuef 
mois. Si l’en estoit 
uns petis enfes et si 
estoit verlet.   

Et la dame est molt 
grant piece devant 
luy et li conte de son 
estre et coment ele 
tient cel chastel de 
son douaire et dist 
que molt avoit eu 
proudome a mari et 
bon chevalier, mes ne 
li avoit pas duré 
.XIX. ; si l’en estoit 
remés un enfés molt 
biau valleton.  

Ausente.  

 À semelhança do que já observámos noutros pontos do romance, nomeadamente 

os episódios em torno de Bandemaguz e dos costumes de Gorra311, a preocupação em 

explicitar direitos obtidos através de contratos sociais é evidente na versão ibérica e no 

ms. 751BNF, aqui também secundado pelo testemunho de Grenoble. Assim, o redactor 

refere a conversa entre os dois primos em que a dama justificava a sua presença e 

senhorio do castelo, ganho através do matrimónio. Além disso, menciona-se a 

existência de um herdeiro, o que indicia que as "arras", propriedade oferecida à noiva ou 

família aquando do casamento, passariam, legitimamente, para o seu filho, quando este 

tivesse a idade para a governar.  

 Este episódio confere um maior realismo ao texto, fundindo na construção 

ficcional relatos fantásticos, como a perseguição ao gigante Carados, com temas do 

direito social. Como se constata, o texto castelhano segue de muito perto as versões 

francesas acima referidas, sendo, por isso, de crer que a não alusão ao parentesco do 

duque e de Gauvain proviria do texto francês que lhe terá estado na base.  

 
10.2– O colaço da donzela, elemento descritivo. 
 

 A segunda particularidade, a que atrás aludimos, diz respeito à menção a uma 

personagem que não detectámos em nehuma das versões consultadas. Este novo 

elemento surge no momento do romance em que Lançarote é levado para o Castelo da 

Carreta, graças a um encantamento que Morgana, acompanhada por duas damas, leva a 

                                                 
311 Vide supra 3.2.1. 
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cabo. O cavaleiro ficou preso nesse castelo, depois das três damas, a Rainha da 

Floresta312, Sibila e Morgana, o haverem capturado enquanto dormia. O amante de 

Genevra lamenta a sua sorte, mas é ajudado por uma donzela que desejava vingar-se da 

senhora daquele castelo. A jovem conta a Lançarote que o seu pai tinha uma contenda 

com o rei da floresta, mas que se rendera, acordando que a filha se casasse com o filho 

do rei. O donzel que lhe estava prometido morrera na corte de Artur para onde se dirigia 

com o intuito de ser armado cavaleiro, ficando a donzela à mercê da rainha da Floresta 

que desejava esposá-la com um seu irmão. A jovem diz que prefere matar-se a casar 

com ele, pedindo a Lançarote auxílio. O cavaleiro promete ajudá-la e a donzela pede a 

um seu irmão colaço que a ajude a libertar Lançarote quando todos estiverem a dormir. 

O plano concretiza-se e o cavaleiro escapa da prisão.  

 Nos textos franceses, a donzela não diz que se matará caso a obriguem a casar-se 

com o irmão da rainha, nem tão pouco há a referência ao seu colaço. A versão 

castelhana não contém a informação sobre um torneio empreendido por Bandemagus 

neste ponto313, mas refere mais uma personagem. Estas diferenças podem ser 

observadas na tabela seguinte: 

 

LL (CCXL, p.319)  L (ms.751BNF, f. 279rII LM (t IV. §LXVIII, pp.181-
182)  

Fala da donzela: 
E por ende vos ruego señor 
que en enmienda del servicio 
que vos yo puedo fazer que me 
libredes d’el, que antes moriré 
que me ayuntar a él 
O colaço: 
Entonzes se fue la donzella y 
llamó a un moço, su ermano de 
leche, e díxole: -Buen ermano 
(…) es menester que 
guardedes, cuando todos 
estubieren sosegados a cenar, y 
que ensilledes uno de los 
mejores cavallos que aquy aí y 
que lo saquedes por aquel 
postigo detrás el castillo (…) 

Fala da donzela: 
Certes par noiant besont 
que in ne m’aura ja a fame 
[Ausente] 
A donzela é autora de todas 
as acções: 
Et vos donroie bon cheval 
et bones armes  
(...) 
Puis li baille bones armes et 
bon cheval (...) Il est voirs 
qui li rois Bandemaguz et li 
rois de Norgalles fiencerent 
avant ier .I. tornoiment li 
uns contre l’autre. 

Fala da donzela : 
Mais certes por noiant, car je 
nel’avrai ja a mari ne a 
seignor 
Ausente. A donzela é autora 
de todas as acções: 
Et vos donroie bon cheval et 
bonnes armes 
 
 
Il est voirs que li rois 
Bandemaguz ey li rois de 
Norgales fiancerent .I. 
tornoiment li uns encontre 
l’autre.  
 
 

                                                 
312 Sobre o significado destas três damas, veja-se o que dizemos na Parte III deste trabalho, secção 2.2.1 
313 Lançarote sabe da existência desse torneio depois de sair do Castelo da Carreta. Quando caminhava 
pela floresta, encontra quatro escudeiros que traziam quatro cavalos e armas. O filho de Ban de Benoic 
pergunta-lhes a quem pertenciam todas aquelas coisas e eles dizem-lhes que eram de um cavaleiro novel, 
Galehodin, que iria participar no torneio de Bandemaguz e do rei de Norgales. Desta forma, a informação 
não está omissa, apenas é referida uma vez, neste momento, e não em duas distintas ocasiões como se 
observa nos testemunhos franceses. Veja-se este episódio em LL, CCXLI, p. 320.  
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Muy de grado- dixo su 
hermano 
(…) y falló aí su hermano que 
la estava esperando y tenía el 
cavallo 
(…) 
Entonces se partió don 
Lançarote de la donzella y ella 
y su hermano entraron al 
castillo en manera que no 
entendió ninguno.    

 
 
 

 

 A característica mais significativa da versão ibérica é a referência a um irmão da 

donzela que a ajuda a concretizar o plano de fuga de Lançarote. Todavia, como se 

verifica na tabela acima, esta personagem não passa de mero figurante, quase não 

proferindo qualquer palavra. No nosso entender, a sua existência confere um maior 

realismo à cena pois seria expectável que um homem ajudasse a jovem numa empresa 

que requeria força suficiente para carregar as pesadas armas destinadas a Lançarote. 

Desta forma, não é de supor que a menção do irmão signifique uma remodelação 

profunda da matéria do Lancelot. Como temos vindo a afirmar, trata-se mais de uma 

técnica de composição do episódio do que uma reformulação dos actores do mundo 

arturiano. Assim, não é possível determinar se tal personagem é exclusiva da versão 

peninsular ou se já se encontraria na sua fonte. Tratando-se de um elemento de 

descrição é provável que denote uma maior preocupação com a verosimilhança da cena 

tentando conferir-lhe alguma aproximação à realidade. Por tudo isto, este laivo de 

originalidade não nos parece suficiente para atestar o maior ou menor afastamento do 

romance hispânico do original que lhe terá estado na base pois semelhante técnica 

poderia já ter sido usada pelo redactor do Lancelot francês. Acrescente-se ainda que não 

há qualquer outra menção a personagens314 que não figurem nas versões francesas, nem 

                                                 
314 Na edição do Lançarote do Lago aparece a referência a uma personagem estranha quer ao Lancelot, 
quer ao universo arturiano. Assim, na rubrica II, que descreve o pensar de Galeote quando se dirigia para 
Sorelois, menciona-se um “conde Caino” como responsável pela rendição do cavaleiro a Artur: “ se torno 
su vassalo por amor del conde Caíno por ende muchas vezes fue maltrecho” (LL, II, p. 3). Esta referência 
não só não se encontra na tradição manuscrita do Lancelot, como contradiz os motivos por que Galehot se 
rendeu a Artur. Como sabemos, foi pela cavalaria de Lancelot que ele aceitou abdicar do seu senhorio 
(Micha, 1982, t.VIII). No nosso entender, e após consultarmos o fólio em causa, outra leitura seria 
possível: “ se torno su vassalo por amor de Lançarote e onde e a[v]ino por ende muchas vezes que  fue 
maltrecho” (ms. 9611, f.1). Acrescente-se ainda que a palavra “caino” apenas se documenta nas Sete 
Partidas de Afonso X, segundo informação que recolhemos no Corpus del Español: “no pueden fazer 
iustiçia si no sobre cosas señaladas aque llaman boz del rey assi como por caino quebrantado o por ladron 
conosçido”. In  http://www.corpusdelespanol.org/x.asp, 31-01-2010. Este significado poderia também ser 
pertinente no passo que analisamos: se torno su vassalo por amor de Lançarote e onde e caino por ende 
muchas vezes que fue maltrecho”. Nesta leitura o narrador refere-se ao facto de muitos nobres terem 
apelidado Galehot de traidor, que perdera o reino por uma loucura. Estas admoestações são referidas na 
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tão pouco se apagam aquelas que fazem parte do Lancelot. O que se nota, como já 

vimos, é a elisão de alguns episódios, resultado de estratégias redaccionais que, com a 

condensação do relato, possibilitam uma ênfase maior em algumas personagens.  

 Pela análise das duas passagens, a especificidade do romance ibérico face às 

versões francesas não encontra argumentos seguros e defensáveis. Pelo contrário, o que 

se verifica é uma grande fidelidade do texto aos romances franceses, em particular o do 

ms. 751BNF, ainda que não seja possível considerar este testemunho francês como 

antecedente directo da tradução. As particularidades que acabámos de observar são mais 

um argumento para se considerar a existência de uma versão francesa distinta daquelas 

que analisámos, pois as diferenças não apontam para forte intervenção do tradutor, uma 

vez que se prendem com estratégias narrativas recorrentes e reproduzem oscilações já 

documentadas noutros textos do Lancelot.  

 

11– O ms. 485 BNE e o ms. 751BNF. 

   

 Na primeira parte desta dissertação315 referimos o ms. 485 BNE por se tratar de 

um testemunho que conserva um texto que poderia ter sido o “primero libro” do 

Lançarote de Lago. Como verificámos, o texto do manuscrito termina sensivelmente no 

momento em que a versão do ms. 9611BNE começa, pelo que o confronto é impossível. 

Contudo, tendo em conta que a análise que efectuámos até aqui leva a crer que uma 

versão muito próxima do ms. 751BNF poderá ter estado na base da tradução, parece 

pertinente verificar, ainda que de forma breve, se o texto do ms. 751BNF e aquele do 

ms. 485BNE se aproximam ou se não têm nada em comum316.  

 Esta tarefa assume alguma complexidade, sobretudo se tivermos em conta que, 

de acordo com Micha (1964), na secção do romance que narra a infãncia do herói até ao 

episódio da “Roche aux Saisnes” não há versões divergentes: “dans l’ensemble une 

version unique pour cette vaste section (…) il n’y a des perturbations graves” (MICHA, 

                                                                                                                                               
rubrica seguinte: “lo que muchos tenían por perdida e por follía” (LL, III, p. 3). Desta forma, no nosso 
entender, a leitura “conde Caino” é uma possibilidade a não reter, não apenas porque nos parece 
exequível decifrar a frase de duas distintas maneiras como também pelo facto de contradizer o sentido do 
episódio e da tradição narrativa da personagem Galehot.  
315 Veja-se supra, Parte I.  
316 Micha não fornece nehuma descrição deste testemunho nos seus estudos sobre a tradição manuscrita 
do Lancelot em Prose. Kennedy (1980) no primeiro volume da edição do “Lancelot não cíclico” indica 
apenas as frases com que o texto começa e termina nesse testemunho e a sua data, século XV. (Kennedy, 
1980, p. 7).  
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1964, p. 294). Todavia, há alguns pontos do romance que apresentam leituras diferentes 

em alguns manuscritos, nomeadamente, a narração do nascimento de Merlin, a 

referência ao herói que há-de cumprir (ou já cumprira, de acordo com Kennedy) as 

maravilhas do graal e a indicação da configuração do “contes Lancelot”. Será sobre 

essas passagens que iremos incidir a nossa análise.  

 No que respeita à cena do nascimento de Merlin, tanto o ms. 751BNF (f. 

6vII/7rII) como o 485 BNE (f. 7rI/rII)317 preservam um texto muito semelhante ao que 

se encontra na edição Micha (1980, §VIa, t.VII, pp. 38-41) pelo que não é produtivo 

considerar esta passagem do romance para verificar a proximidade entre os dois 

testemunhos inéditos. 

 Algo distinto se passa no célebre passo sobre a beleza de Amida. Micha edita 

como apêndice ao volume VII (1980) da sua edição redacções particulares da filiação de 

Peles/Galaad/Perceval. Entre as passagens publicadas, encontram-se os textos do ms. 

751BNF e do ms. 485 BNE, que transcrevemos na tabela seguinte: 

 

 

Ms. 751BNF (LM, 1980, 
Appendice, p. 467). 

Ms. 485BNE (LM, tVIIII 
Appendice, p. 474). 

LM ( t. VIIII, §VIIIa, pp. 
59-60). 

S’avoit prise la roine Guenievre 
n’avoit pas plus de .VII. mois et 
demi et c’estoit la plus belle 
famme dont nus hons eust oï 
parler ou pooir le roi Artu. Et 
sachiez que onques a son tans 
au roiaume de Logres n’en ot 
une qui s’aparaillast a li de 
grant biauté, fors .II. 
seulement : si fu l’u[ne] dame 
d’un chastel qui site en la 
marche de Gales et des Frans, si 
a non Gazevilte li chastiax et la 
dame avoit non Hellain e san 
per, et cis contes si en parlera si 
aprés. Et l’autre si fu fille au 
Roi Mehagnié, ce fu li rois 
Pelles Perlevaus (sic) a celui 
qui vit apertement les grans 
merveilles dou Graal et acompli 
le siege perillox de la Table 
Reonde et mena fin les 
avantures dou roiaume 
avanturex, ce fu li regnes de 

Si avoit prise la royne Genievre 
n’avoit pas .V. mois et demi et 
ce estoit la plus bele dame don 
l’en oïst parler. Et sachiés que a 
ces tans ne fu onques dame qui 
a luy s’aparelast de biauté, fors 
que .II. seulement : si fu l’une 
une dame d’un chantel de 
Norgales, si avoit non le chantel 
Garzilites et la dame Heleyne, 
et cest contes en parole si. Et 
l’autre fu file au roy maaigné, 
ce fu li roys don issi Persevau, 
celuy qui vit appertement les 
mervoyles dou sont Gral e 
aconpli le siege perileus de la 
Table Reonde e mena a fin les 
merveles dou royaume 
aventureus, ce fu le regne de 
Logres. Sele fu sa suer et fu de 
si grant biauté, si avoit non 
Amide en sornom et en son 
droit nom Heliabel. 

Si ne avoit pris la roine 
Guenievre n’avoit pas plus 
de .VII. mois et demi. Et 
che estoit la plus bele feme 
dont nus eust onques oï 
parler el pooir le roi Artu. 
Et saciés que onques a son 
tans el roialme de Logres 
n’en ot une qui s’aparellast 
a lui de grant biauté fors 
que .II. seulement, si fu 
l’une dame du chastel qui 
siet en la marche de 
Norgales et des Frans, si a 
non li chastiax Gazevilte et 
la dame ot non Heliene 
sans peir, et chis contes en 
parlera en avant ; et el 
autre fu fille au Roi 
Mehaignié, che fu li rois 
Pellés qui fu peires a 
Amite, meire Galaat, 
chelui qui vit apertement 
les grans mervelles del 

                                                 
317 O mansucrito não está numerado nos fólios iniciais.  
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Logres. Cele fu sa suer, si fu de 
grant biauté que nus des contes 
ne dit que nulle qui a son tans 
fust ce poïst a li de biaté 
aparillier, si avoit non Amide a 
sornom et a son droi non 
Eliabel.  

Graal et acompli le siege 
perillous de la Table 
Reonde et mena a fin les 
aventures, che fu li 
roialme de Logres. Cele fu 
sa meire, si fu de si grant 
biaté que nus des contes ne 
dist que nule qui a son tans 
fust ne se peust de baité a 
lui appareillier et si avoit 
non Amite en sornon et en 
son droit Helizabel.  

 

 Pela leitura destes excertos, verifica-se que os textos têm alguns pontos 

divergentes, nomeadamente na referência ao número de meses que durara o casamento 

de Artur com Genevra e na identificação do local onde se situava o castelo de uma das 

damas mais belas do reino. Além disso, o ms. 485BNE apresenta uma redacção mais 

breve. Os textos dos mss. 751BNF e 485BNE partilham, a nível de sentido, a menção de 

Perceval como herói do graal, mas, como se constata, a opção do ms. 485BNE é mais 

explícita. No texto do ms. 751 BNF faltam palavras que tornavam mais clara a 

identificação de Perceval. De acordo com Micha (1964) há diversos manuscritos que 

identificam Perceval como herói do Graal pelo que a passagem que transcrevemos não 

se revela decisiva para aferir a ligação entre os textos do ms. 751BNF e 485BNE, mas é 

pertinente para afastar ambos do ms. base de Micha que refere Galaad como cavaleiro 

do Graal.  

 Pouco antes do início da Segunda Viagem para Sorelois, isto é, no momento em 

que a versão contida no ms. 485BNE termina, os cavaleiros regressam à corte e Artur 

convoca os seus clérigos para que escrevam as aventuras dos companheiros da Távola 

Redonda. Nesse momento, descreve-se a configuração do “contes Lancelot”, passagem 

que transcrevemos:  

 

Ms. 751BNF (f. 144rI-II) Ms. 485BNE (f. 247rI/II) LM,(§LXXIa, pp.488-
489) 

Mais aprés furent mandé li clerc 
qui metoient en escrit les 
proesces des chevaliers errans si 
estoit quatre bien espreve de 
clergie, li uns avoit non Artidiun 
de Cologne et li autres 
Tamadites de Verziax et li tiers 
Thomas de Toleste et li cars 
Sapiens de Baudas. Par ces 
quatre saiges clers furent mis en 

Et furent mande li clerc que 
metoient en escript les proesces 
aus compagnons et  [ [li clercs] 
le roy s’estoient IIII, si avoit 
nom li uns Bedoyans et li autres 
Amides de Verziaus et li tiers 
Tomas de Tolous et li quarts 
Sapires de Faubes. Cil IIII 
metoient en escrit quant li 
conpagnons le roy se (...) 

Et furent mandé li clerc 
qui metoient en escript 
lez proeches des 
compaignons de la 
maison le roy Artu. Si en 
voit  .IIII., si en ot non li 
uns Arondiens de 
Coloigne et li secons 
Tantalides de Vergeaus et 
li tiers Thumas de 
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escrit se que li conpagnons le roi 
faisoient de proesses et lors fait 
ne fussent autrement seu. Or 
missent li clerc tout avant en 
escrit Messire Gauvain por ce 
qu’il estoit coumancement de la 
queste Lancelot. Apres furent 
misses  en escri t les proesces 
Hector por ce qu’il escheva la 
queste de monsignor Gauvain et 
qui de sont conte estoit branche. 
Apres furent misses les 
avantures des autres dis et neuf 
en escrit et si furent branches   
del grant conte de Lancelot. Et le 
grant conte de Lancelot convient 
repairer en la fin a Perceval qui 
est chief en la fin de toz les 
contes as autres chevaliers et tuit 
son branches(144rII) de lui  por 
ce qu’il acheva la grant queste et 
li contes Perceval meismes est 
une branche del haute conte del 
graal qui est chiez de tout les 
contes.   

d’armes. Si mistron en escrit 
tout les proesces monsignor 
Gauvain por ce qu’il estoient 
comencement de la queste et 
puys les Estor por que  des 
contes mismes estoit branche et 
puys les aventures aus autres 
XVIII conpagnons et tout issi 
de le conte (...) Lancelot et tuit 
cest contes furent (...) – Es 
contes Lancelot meismes fu 
branches del grant contes del 
Graal si tost come il y fu 
ajostez.  

Toulete et li quars 
Sapiens de Baudas. Cil 
quatre metoient en escript 
tout chou que li 
compaignon le roy Artu 
faisoient d’armes, ne ja 
lor garnt feit ne fusent 
autrement seu ; si 
mistrent en escript lez 
aventures monseignor 
Gauvain tout avant, por 
ce que c’estoit li 
commencement de la 
queste Lancelot, et puis 
les Hector por chou que 
de cel conte estoient 
branche et ouis lez 
aventures a tous lez 
.XVIII. autres 
compaignons, et tout ce 
fu del conte Lancelot et 
tout cil autre furent 
branches de chestui, et li 
contes Lancelot fu 
branches del Graal, si 
com il y fu ajoustez.  

  

 

 Como se verifica, no excerto em apreço, o ms. 485BNE não contém a alusão a 

Perceval como herói do Graal, conservando uma leitura mais próxima da versão editada 

por Micha. Desta forma, não é possível, pelo confronto das passagens que 

apresentámos, formular uma hipótese segura no que respeita às relações do manuscrito 

ibérico com os testemunhos franceses.  

 A versão do ms. 485BNE é mais breve, em alguns casos menciona Perceval 

como destinatário do Santo Vaso, em outros momentos essa informação está ausente, 

mas também não se refere Galaad como aquele que vai cumprir as aventuras. Este 

testemunho preserva um texto que teria resultado de uma reescrita de uma versão do 

Lancelot que conservava as alusões a Perceval. A instabilidade de leituras que apresenta 

não nos permite concluir se estaria próximo da versão francesa original do Lançarote de 

Lago ainda que as diferenças que mantém com o ms. 751BNF não abonem a favor 

dessa hipótese. Seria necessário um cotejo mais profundo das duas versões para que 

pudéssemos apresentar uma conclusão mais efectiva. Todavia, não dispomos de tempo e 

espaço para encetarmos essa tarefa que exigiria um confronto apurado com diversas 

versões francesas da parte inicial do Lancelot en Prose e que, provavelmente, dada a 
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homogeneidade de versões do Lancelot nesta parte da narrativa, poderia não ser 

conclusiva quanto ao perdido “primero libro”.  

 

 

 

Algumas conclusões  

  

 Depois de termos observado com detalhe as coincidências e as disparidades 

entre o Lançarote e alguns manuscritos franceses do Lancelot, é possível adiantar já 

algumas hipóteses em torno do original francês da tradução. Assim, é notório que esse 

romance tinha um forte pendor realista, procurando construir um texto ancorado no 

ambiente aristocrático medieval. Esta suposição sustenta-se no gosto pelo tratamento 

pormenorizado de temas como  a vassalagem, o senhorio feudal e o respeito pelo direito 

privado e canónico. Há uma grande incidência em temáticas de cariz religioso, mas 

também de organização social, como o respeito pelo matrimónio. Esta tendência para 

expor com clareza assuntos ligados à corte e à Igreja terá condicionado a construção da 

imagem da mulher de acordo com os pressupostos defendidos pelas abordagens 

teológicas vigentes. A necessidade de identificar funções e fornecer modelos de 

comportamento origina, muitas vezes, num texto paradoxal, uma vez que certos 

vectores sociais já por si contraditórios, como o casamento de Genevra e a sua relação 

com Lancelot, não encontram a síntese pretendida.  

 A supressão de personagens e episódios encontra eco em outros testemunhos 

franceses e parece ter como objectivo destacar o protagonismo do herói e sua linhagem. 

Não é possível determinar com precisão se as supressões ou erros que detectámos 

estariam já no texto base. Porém, tendo em conta que encontrámos incorrecções de 

natureza semelhante em versões francesas, bem como a elisão de matéria em um 

manuscrito (ms.339BNF) no mesmo ponto do romance, parece plausível que a versão 

francesa que esteve na base da tradução já contivesse estas particularidades. 

 A inclusão de rubricas, processo que também verificámos noutros textos 

franceses, demonstra a necessidade de facilitar a leitura e, ainda que profundamente 

alicerçadas nas versões francesas, a sua disposição gráfica poderá dever-se ao tradutor 

ibérico ou ao copista que espelharia no destaque das Rubricas uma tradição peninsular 

que remonta a Afonso X. Todavia, como já dissemos, a existência de títulos 

informativos no Lançarote é um terreno problemático, uma vez que semelhante 
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procedimento se observa em outros testemunhos que com ele se relacionam, como o 

ms.110BNF, assim, também não podemos, neste caso, defender a originalidade ibérica.  

 Contreras (2002, p.611) concluira já na sua dissertação que o texto com que o 

Lançarote de Lago estabelece mais afinidades é o que se conserva no ms. 751BNF: “ no 

es descartable que un texto emparentado com el contenido en este manuscrito [751BNF] 

sirviera de fuente para la elaboración de la traduccion” (p. 611). Como vimos, para além 

do alto grau de correspondência entre esta versão e a castelhana, há outras narrativas 

com que o romance ibérico mantém relações de proximidade quer ao nível da 

organização do texto (ms. 110BNF e 339BNF), quer ao nível de manutenção de lições 

bastante similares na estrutura sintáctica (ms. 865Gr) ou até lexical (ms. 110BNF). 

Desta forma, será necessário situar a versão francesa original neste grupo de 

manuscritos. Esta tarefa não é fácil, se tivermos em conta, como se verificou, que 

muitas vezes um determinado manuscrito pode oscilar entre diversos grupos, em vários 

momentos do texto.  

  Para se compreenderem as origens francesas do Lançarote de Lago é necessário 

definir o tipo de versão do ms. 751BNF uma vez que é com este texto que o Lançarote 

mantém afinidades mais consistentes. Segundo Micha, o  ms. 751BNF faz parte das 

versões longas318, embora oscile entre esta e a versão curta em alguns momentos do 

texto319. No que respeita ao bloco narrativo que versa o episódio da Falsa Genevra e a 

Morte de Galehot, constatámos, pelo confronto desta versão com as dos ms. 865Gr e 

110BNF, que Micha coloca sistematicamente no grupo das versões curtas, que se 

verificam diversas afinidades entre os textos. Desta forma, concluímos que o romance 

preservado no testemunho 751BNF é uma versão mista que, ainda que 

predominantemente longa, mantém relações com a família de textos representantes da 

versão curta. 

 Considerando que as afinidades entre o texto castelhano e os textos dos ms. 

110BNF, 865Gr, Add.12093 e Royal 19 XIII não são suficientemente consistentes, uma 

vez que a esmagadora maioria de lições que partilha com estas narrativas também se 

                                                 
318 A divisão entre versões longas e curtas que seguimos ao longo desta dissertação baseia-se, como já 
dissemos, nos estudos de Micha, particularmente naqueles que se detêm na porção narrativa do Lancelot 
correspondente à que se conserva no Lançarote de Lago, isto é, da Segunda Viagem de Galehout e 
Lancelot para Sorelois até ao retorno dos cavaleiros após a demanda do filho de rei Ban e o fim da 
aventura do xadrez mágico (Micha, 1964, 1966). 
 
319 Sobre a posição do ms. 751BNF no grupo das versões longas, veja-se o que dizemos supra, nota 17. 
Cf. Também MICHA (1964).  



 220

documenta no ms. 751BNF, cremos que o original francês que terá estado na base da 

tradução castelhana seria um texto afim do que encontramos no 751BNF, ou seja, 

provavelmente, uma versão mista. Tendo em conta que se verificam no texto castelhano 

algumas supressões narrativas que não se encontram em nenhum dos manuscritos 

consultados (aquelas respeitantes aos episódios em torno dos cinco irmãos de Gauvain e 

alguns relatos relacionados com a corte arturiana) não é seguro determinar o lugar 

preciso num stemma do texto fonte da versão castelhana320. Apenas podemos postular 

que pertenceria à mesma família textual do ms. 751BNF321. 

  A matéria suprimida a que nos referimos prende-se com blocos narrativos, 

prosseguindo a “estória” com os relatos das personagens que, segundo a técnica do 

entrelaçamento, constroem o enredo num encadeamento consistente. Se é verdade que 

não se encontram narradas as aventuras dos cinco irmãos, o conto retoma o fio narrativo 

centrado nos sucessos que também encontramos nas versões francesas do Lancelot. 

Todavia, depois de Artur pedir aos cavaleiros que narrem as aventuras que viveram 

quando andavam em demanda de Lancelot, o texto contido no ms. 9611BNE afasta-se 

de todas as versões francesas. Ao invés de se contar a admissão de Bandemagus na 

Távola Redonda como se verifica nos textos franceses, a versão castelhana introduz 

uma nova personagem na trama, Tristão, e coloca o protagonista Lancelot em sua 

demanda, passando por aventuras que encontram eco não já na tradição narrativa do 

Lancelot, mas noutras obras. 

 Assim, teremos de considerar a influência de outros romances na construção do 

stemma do Lançarote, o que implica que visitemos um universo romanesco mais vasto. 

Na derradeira parte desta dissertação, vamos equacionar as referências que se encontram 

ao longo do “Segundo e Tercero libro”, não apenas nos fólios finais, mas também em 

                                                 
320 Conforme fomos adiantando ao longo deste trabalho, a profusão de manuscritos do Lancelot dificulta a 
cosntrução de um stemma fixo, sendo mais prudente considerar-se famílias de manuscritos transitórias do 
que atestar da filiação das várias versões. Representámos as origens francesas do Lançarote em esquema 
com o intuito de determinar em que grupo de mansucritos da tradição manuscrita do Lancelot se inclui.  
321 Tivemos conhecimento da existência de um fragmento do Lancelot, em francês, datado no século XV, 
que se encontra na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Trata-se de duas tiras de pergaminho 
que encadernavam uma obra do século XVI. Preservou-se uma parte do final do Episódio da Falsa 
Genevra, o momento em que Frei Amustan aconselha a rainha a voltar para Artur e as palavras de 
Galehout a esse respeito; conservou-se parte das aventuras de Lancelot, Yvain e o cavaleiro da liteira. 
Grande parte do texto é de difícil decifração devido ao estado de conservação do pergaminho. Pela leitura 
que efectuámos do texto, constatámos que tem diversas semelhanças com o do ms. 751BNF. No que 
respeita à sua relação com a versão castelhana, verificámos que, em diversas opções, o texto ibérico se 
aproxima mais do ms751BNF. Todavia, é necessário fazer uma leitura mais atenta do testemunho, bem 
como uma colação detalhada com a versão castelhana, tarefa que nos propomos levar a cabo noutro 
momento da nossa investigação.  
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remissões e alusões a personagens que nos transportam para um ciclo de romances 

distinto do Lancelot-Graal. 

 
 

 
 

Parte III 
 

 
1 – O Lançarote de Lago e o ciclo do Pseudo-Boron 
 
 O confronto entre o Lançarote de Lago e as versões francesas do Lancelot que 

analisámos na parte anterior revelou-nos que o texto castelhano segue com grande 

fidelidade uma versão francesa próxima da que se encontra no ms. 751BNF. A última 

parte do “Tercero Libro” tem sido encarada como sendo a que mais se afasta do 

Lancelot francês, tendo merecido por isso maior interesse por parte dos estudiosos322. 

Todavia, como notaram Balaguer (1925) e Entwistle (1942), no “Segundo Libro” 

aparece uma referência que não se coaduna com as versões francesas do Lancelot, a 

alusão ao Cavaleiro das Duas Espadas como responsável pelo golpe doloroso. Este 

facto, pese embora ter vindo a ser algo desvalorizado pelos investigadores, que tendem 

a subestimá-lo, coloca questões relacionadas com a composição do Lançarote e a sua 

relação com outros textos da matéria arturiana. No estudo que efectuámos do romance 

ibérico, detectámos outras referências, até ao momento não mencionadas pela crítica, 

que denotam a influência do universo romanesco conhecido como Pseudo-Boron. É 

sobre todas essas particularidades do texto peninsular que vamos fazer a nossa análise, 

procurando perceber o que significam ou, pelo menos, dar-lhe o destaque que merecem.  

 Assim, começaremos por sintetizar, de forma tão breve quanto possível, as duas 

perspectivas dominantes da crítica recente sobre a configuração cíclica do romance 

arturiano em prosa, defendidas, respectivamente, por Fanni Bogdanow (1966) e José 

Carlos Ribeiro Miranda (1998). Tendo em conta o propósito deste nosso trabalho, 

daremos especial relevo às diferentes teses em torno do ciclo de romances que se terá 

desenvolvido em França a partir de 1230, considerando, nesse sentido, novas aportações 

de estudos recentes sobre a constituição desse universo romanesco, nomeadamente 

                                                 
322 Os dois artigos de Balaguer (1924; 1925) incidem na referência ao Cavaleiro das Duas Espadas no 
“Segundo Libro” e nos fólios finais. Bogdanow (1999) publicou um artigo em que reflecte sobre os fólios 
finais e a sua relação com o texto do fragmento de Imola. Voltaremos a este assunto mais adiante.  
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aquelas que foram dadas a conhecer por Ana Sofia Laranjinha (2005) na sua dissertação 

de doutoramento. 

 A exposição destas hipóteses é essencial para que se compreenda a metodologia 

que adoptamos nesta secção e funciona como base para o entendimento da posição do 

Lançarote de Lago face a outros romances de temática arturiana que, como veremos 

pela análise do texto, não só não ignora, como conscientemente integra.  

 1.1 – A Organização Cíclica. 

  

 Já desde finais do século XIX que vários medievalistas se dedicaram ao estudo 

da organização da matéria arturiana em prosa, nem sempre chegando a conclusões 

consensuais323. Segundo Jean Frappier (1968), pouco tempo depois de se ter composto a 

trilogia de Robert de Boron, nos primeiros vinte anos do século XIII, ter-se-ia 

construído um ciclo de romances em prosa, que partiria dos roman de Boron, designado 

Ciclo da Vulgata324 ou Lancelot- Graal325. Os textos que o constituiam seriam os 

seguintes: 

– a Estoire del Saint Graal326:  

versão que aumenta, modificando também substancialmente, o Joseph d’Arimathie en 

Prose de Robert de Boron. Esta é a narrativa diegeticamente inicial do ciclo, centrando-

se no relato das origens do mundo cristão. Aí podemos encontrar a “estória” de José de 

Arimateia, a personagem bíblica que recolhe o sangue de Cristo e que, como 
                                                 
323 Referimo-nos aos pioneiros trabalhos de Gaston Paris, que procurou perceber a composição da Suite 
du Merlin e a sua relação com a Demanda Portuguesa, a Wechsler e a Brugger que defendiam a 
composição de um extenso conjunto de textos, com diversas fases de redacção, que designavam ciclo do 
Pseudo-Boron. Para uma aproximação mais detalhada sobre a constituição deste ciclo, veja-se 
BOGDANOW (1966, cap. 2).  
324 Num artigo anterior, Frappier (1959) afirma que o ciclo da Vulgata é constituído por cinco romances, 
mas dois deles teriam sido adiccionados posteriormente: This cycle consists of five romances: (I) the 
Estoire del Saint Graal; (2) a prose version of Robert’s Merlin, with a lengthy sequel; (3) the Lancelot, 
occupying volumes III to V of Sommer’s edition; (4) the Queste del Saint Graal; (5) the Mort Artu. Of 
these five romances the first two are generally regarded by scholars as later additions, not contemplated in 
the original scheme, and one of these, the Vulgate Merlin is reserved for treatment in the next chapter” 
(FRAPPIER, 1959, p. 295). Frappier distigue ainda no ciclo da Vulgata três romances que designa Prose 
Lancelot: I shall refer to as the Prose Lancelot, since Lancelot is a prominent figure throughout. This 
trilogy – the Lancelot proper, the Queste del Saint Graal, and the Mort Artu–is our first 
concern”.(FRAPPIER, 1959, p.295). Alexandre Micha (1959) ocupa-se do Merlin e afirma que “the 
Vulgate Merlin, in favct, consists of two parts: the redaction of Robert’s poem and a sequel” (MICHA, 
1959, p. 319). Frappier (1959).  
 
325 Como vimos na secção precedente, Ferdinand Lot (1954) designa como “Lancelot-Graal” o conjunto 
de textos do “Lancelot cíclico”. 
326 A edição utilizada ao longo deste trabalho é a de PONCEAU, J. (1997), Estoire del Saint Graal, Paris, 
Champion, 2 vols. Este texto será também identificado pela sigla ESG. 
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recompensa, recebe o Graal; do seu filho Josefes, primeiro bispo, ungido por Jesus, de 

Nascião, fundador da linhagem de cavaleiros de onde sairá Lancelot e Galaaz, e de 

Mordaim, primeiro rei cristão; 

– o Merlin327 en prosa:  

“estória”  do profeta que lhe dá o nome e das origens de Artur e seu reinado, e também  

uma continuação que procurava preencher a lacuna entre a juventude de Artur e a sua 

coroação, conhecida como Suite da Vulgata328, 

– o Lancelot en Prose: 

como dissemos atrás, trata-se do romance que para além de conter a biografia do 

cavaleiro incluía a temática do Graal; 

– a Queste del Saint Graal329, que começa com a milagrosa aparição do Graal na corte 

arturiana e narra as aventuras dos cavaleiros da Távola Redonda em demanda do 

sagrado Vaso, centrando-se no percurso de Galaaz, o único que cumpre em pleno as 

maravilhas do Graal; 

– a Mort Artu330, último romance do ciclo que conta a queda da Távola Redonda e o fim 

do reino arturiano. 

 De acordo com Jean Frappier (1968), o “núcleo duro” do ciclo seria constituído 

pelos textos mais antigos, o Lancelot, a Queste e a Mort Artu, redigidos entre 1215-

1230, sendo a ESG, o Merlin e a sua Suite adicionados posteriormente331. Na sua 

totalidade, este conjunto de romances tem sido designado pela crítica como “Ciclo da 

Vulgata”.  

 Nos nossos dias destacam-se duas concepções distintas em torno da constituição 

das restantes configurações cíclicas existentes, que diferem quanto à datação, fontes e 

composição dos textos que integram. Para que possamos clarificar a perspectiva que 

                                                 
327 Usamos a edição de MICHA, A. (1979), Merlin, Roman du XIIIéme siècle, Genève, Droz. Será 
designado ao longo deste trabalho por M. 
328 A edição consultada foi a de SOMMER, O. (1910-1912) The Vulgate Version of Arthurian Prose 
Romances, Washington, The Carnegie Institute of Washington, 7 vols, v. 2. 
329 Utilizamos a edição de PAUPHILET, A (reimp.1984), La Queste del Saint Graal, Paris, Honoré 
Champion. Será designada nesta dissertação pela sigla QV.  
330 Para este romance servimo-nos do texto editado por FRAPPIER, J (1964), La Mort le Roi Artu, Roman 
du XIIIéme siècle, Genève/Paris, Droz. Designamos esta obra pela sigla MA. 
331 Ainda que esta tese continue a ser aceite, José Carlos Miranda, no ensaio a que já aludimos 
(MIRANDA, 1998) chama a atenção para o facto de as relações entre o Lancelot e a ESG serem bastante 
complexas, como o comprovam a complementaridade de episódios e as indicações redaccionais que 
podem indiciar que estes livros poderiam ter sido escritos em momentos próximos. Para mais detalhes 
consulte-se Miranda (1998, pp. 86-109). 
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seguiremos nesta dissertação, passamos a expor, de forma tão resumida quanto possível, 

as duas teses que mencionámos, aquela advogada por Fanni Bogdanow no seu extenso 

trabalho sobre o “Romance do Graal” (Bogdanow, 1966) e a defendida por José Carlos 

Ribeiro Miranda no estudo de fôlego sobre a Demanda Portuguesa e o Ciclo da Vulgata 

(1998).  

  
 1.1.1 – A Post-Vulgata de Fanni Bogdanow332 
 

 Na perspectiva de Fanni Bogdanow (1966) ter-se-ia criado, a partir do conjunto 

de obras atrás descrito, um novo ciclo de romances constituído pelos seguintes textos: 

– uma versão da ESG com poucas modificações, conservada no chamado Livro de José 

de Arimateia333; 

– o Merlin em prosa de Robert de Boron acompanhado por uma continuação 

substancialmente distinta da que integrava o ciclo da Vulgata, a Suite du Merlin334, e  

seguido ainda  por uma segunda continuação que retomava os episódios finais do 

Lancelot, mormente aqueles que versam a loucura do protagonista, e desenvolvia 

narrativas procedentes da Suite du Merlin e do Tristan en Prose. Esta última 

continuação forneceria a transição entre a Suite e a última parte do ciclo e foi editada 

por Bogdanow com a designação Folie Lancelot335; 

– uma versão modificada da Queste que integrava  uma Mort Artu. Por se tratar, na 

óptica desta investigadora, de um romance feito a partir da Queste Vulgata, recebeu a 

designação de Queste Post-Vulgata. O testemunho que a representa na forma mais 

próxima do original é a Demanda Portuguesa336.  

                                                 
332 O resumo que fazemos destas teorias baseia-se na síntese apresentada por Ana Sofia Laranjinha na sua 
dissertação de doutoramento (2005, pp. 10-25). 
333 Refere-se ao ms. 643 da torre do Tombo do qual há apenas uma edição paleográfica levada a cabo por 
CARTER, H (1967) The Portuguese Book of Joseph of Arimathea. Paleographical Edition, Chapel Hill, 
North Carolina Press. Ivo de Castro (1984) editou alguns fólios deste romance na sua tese de 
doutoramento, Livro de José de Arimateia. Estudo e edição do cód. ANTT643, Lisboa, dissertação 
policopiada e MIRANDA (1994) editou igualmente parte dessa obra Conto de Perom, o Melhor 
Cavaleiro do Mundo. Texto e comentário de uma narrativa do Livro de José de Arimateia, versão 
portuguesa da Estoire del Saint Graal, Porto, Casa do Livro.  
334 Utilizamos a edição de ROUSSINEAUD, G. (1996), La Suite du Roman de Merlin. Genève, Droz, 
2vols. É designada neste trabalho pela sigla SM. 
335 BOGDANOW (1965), La Folie Lancelot a hitherto unidentified portion of the Suite du Merlin 
contained in Mss. B.N. fr. 112 and 12599. Tubingen, Max Niemeyer. 
336 A edição que utilizamos é a de NUNES (1995), A Demanda do Santo Graal. Lisboa, Imprensa 
Nacional Casa da Moeda. Referimo-nos a esta obra usando a sigla DP. 
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 Bogdanow defende que este ciclo de romances se caracteriza por uma certa 

unidade temática, considerando que é na construção e entendimento do enredo que se 

verifica a diferença em relação ao da Post-Vulgata: “the essencial difference between  

 

the Vulgate Cycle and the Roman du Graal337, is, in fact, not one of length, but of spirit 

and structure” (BOGDANOW, 1966, p.197). O espírito da Post-Vulgata assentaria 

numa visão pessimista do destino, profundamente condicionado pela má-ventura que 

marca irremediavelmente as personagens. Outros temas como o ódio entre linhagens e a 

vileza de Galvão constituem também características deste conjunto de textos 

(Bogdanow, 1966, pp. 215-216).  

 No que respeita à estrutura orgânica destes romances, a erudita de Manchester 

postula que estas narrativas representavam uma tentativa de deslocar o protagonismo de 

que Lancelot gozava no Ciclo da Vulgata para Artur, o que a levou a designar este 

conjunto de romances “arturíada338”: “the Roman du Graal is an attempt to create out of 

the several branches of the Arthrurian Cycle a unified romance centring upon Arthur 

rather than Lancelot” (BOGDANOW, 1966, p. 200). Assim se compreende que o 

Lancelot ficasse de fora do romance do Graal, conservando-se apenas um conjunto de 

episódios que mais não fariam que possibilitar a transição entre a diegese da Suite e a da 

Queste. Bogdanow reitera a sua hipótese partindo da interpretação de uma indicação 

redaccional constante na Suite du Merlin: 

 
si coume la grant hystore de Lanscelot le devise, cele meisme ystoire qui doit estre 
departie de mon livre, ne mie pour chou qu’il n’i apartiegne et que elle n’en soit 
traite, mais pour chou qu’il convient que les III parties de mon livre soient ingaus, 
l’une aussi grant coume l’autre (SM, §239, p. 194). 

  

 As três partes do livro  seriam, para a medievalista, a Estoire, o Merlin + Suite e 

uma continuação, a Folie Lancelot, e a Queste que incluiria uma Mort Artu. Desta 

forma, a “hystoire de lanscelot” seria não apenas livro à parte, mas também matéria que 

                                                 
337 A designação “Roman du Graal” não se documenta em nenhum manuscrito, mas é atribuída por 
Bogdanow para designar este ciclo de romances: “I have evntured to call it the Post Vulgate Roman du 
Graal” (BOGDANOW, 1966, p. 11). A autora lista em nota algumas das designações que se documentm 
nos manuscritos: “Estoire dou Saint Graal or Haute Escriture du Saint Graal”. A investigadora acrescenta 
ainda que estes títulos podem derivar da designação que Robert de Boron lhes atribuía: Our author 
borrowed the title, it seems, from Robert de Boron who refers to his work as the Livres dou Graal (HUth 
Merlin, I, 48” (BOGDANOW, 1966, p. 11, nota 1).  
 
338 É este o título que Bogdanow dá ao capítulo IX do seu importante trabalho em torno do ciclo da Post-
Vulgata. (BOGDANOW, 1966, cap.IX, pp. 197-221).  
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não faria parte deste ciclo de romances. O redactor teria seleccionado episódios do 

extenso Lancelot en Prose que teria reescrito de forma a possibilitar a transição entre a 

Suite du Merlin e a Queste:  

 

His intention was to provide a transition to the third part of his book, the Queste-
Mort Artu, by including not the whole of the grant estoire de Lancelot which, in his 
own words, would have made the middle portion of his book three times as big as 
the other two parts, but by selecting from it only a few relevant episodes which he 
was able to combine with material borrowed from the First Version of the prose 
Tristan and with his own inventions (BOGDANOW, 1966, pp.86-87). 

 

 De acordo com a teoria que expusemos brevemente, o nosso texto não teria lugar 

no universo romanesco da Post-Vulgata pois, como vimos nas secções anteriores, apesar 

de não ter conservado o romance de “Lancelot” na sua totalidade, o testemunho ibérico 

preserva uma grande parte daquela narrativa que não é correspondente ao que esta 

investigadora designa como Folie Lancelot. Aliás, tais episódios não fazem sequer parte 

do texto ibérico. No estudo que dedica ao ciclo da Post-Vulgata, Bogdanow não se 

detém no romance castelhano, afirmando apenas em nota:  

 

P. Bohigas Balaguer (…) has shown, however, that there is no evidence for assuming that 
the Spanish Lancelot was part of a “Pseudo-Boron” cycle. Its few departures from the 
text of the Vulgate Lancelot, and its reference to the “Chevalier as Deux Espees” could 
all be attributed to the Spanish translator who clearly knew other Arthurian romances 
besides the Lancelot (BOGDANOW, 1966, p.45, nota 1)339. 

  

 Desta forma, as alusões que encontramos ao longo do texto a personagens e 

eventos relacionados com a Suite du Merlin e com o Tristan en Prose seriam originárias 

da Península Ibérica, tese que, como a própria Bogdanow reconhece em artigo mais 

recente, é invalidada, ou pelo menos é passível de ser questionada, pela descoberta de 

textos franceses muito próximos da versão ibérica340. Além disso, como veremos, não 

encontramos apenas uma referência deste tipo ao longo do texto, mas várias e 

consistentes interpolações de matéria narrativa alheia ao Lancelot. Será necessário 

                                                 
339 Num artigo dedicado ao romance castelhano e às suas relações com outros textos franceses, Bogdanow 
hesita em aceitar a teste da “originalidade” destas referências, defendida por BALAGUER (1924), mas 
reitera que o romance ibérico não constituía uma versão do Lancelot adaptada ao ciclo do Pseudo-Boron 
(BOGDANOW, 1999). Voltaremos as este estudo na secção deste trabalho dedicada aos fólios finais do 
Lançarote.  
340 Referimo-nos ao seu artigo sobre o Lançarote (1999). Esta temática é retomada na secção 3.1 deste 
trabalho.  
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atentar numa outra perspectiva em torno da estutura deste ciclo, antes de aventarmos 

mais hipóteses ou conclusões. 

 

 

 

1.1.2– O Ciclo do Pseudo-Robert de Boron segundo José Carlos Miranda 

  

 O estudo que o investigador portuense levou a cabo em torno da constituição do 

ciclo arturiano em prosa colide em pontos essenciais com as teorias de Bogdanow. Em 

primeiro lugar, não considera adequada a designação Post-Vulgata pois, ao contrário da 

investigadora de Manchester, não advoga que o texto conservado em DP seja uma 

refundição da Queste do ciclo da Vulgata. Miranda defende que tanto a Queste como 

DP descendem de um original comum perdido que denomina Queste Primitiva.341 A 

partir desse texto teriam sido redigidas paralelamente duas versões, a “Queste do 

Pseudo-Boron” e a “Queste da Vulgata”, correspondente à narrativa editada por 

Pauphilet intitulada Queste del Saint Graal. O Ciclo do Pseudo-Boron342 conteria 

essencialmente interpolações narrativas provenientes do Tristan en Prose e da Suite du 

Merlin com o propósito de integrar a Queste numa nova configuração cícilica. Já QV 

teria sido alvo de uma profunda refundição, uma vez que o redactor teria retomado 

grandes partes da Estoire e eliminado as alusões ao fim do reino de Logres, 

transformando esta “Queste Vulgata” num romance autónomo e afastado dos valores 

cavaleirescos que o ciclo em torno do Lancelot defendia343. denominação 

                                                 
341 No estudo que dedica à Demanda Portuguesa, Miranda (1998) verifica que no testemunho português é 
possível identificar dois níveis de escrita. O primeiro, que designa por nível A ou nível primitivo, 
conserva um texto bastante próximo daquela que teria sido a Queste original, o segundo, denominado 
nível B, compreende as interpolações de matéria narrativa provenientes da Suite e do Tristan en Prose 
com vista a acomodar o romance ao ciclo do Pseudo-Boron.  
342 A designação Pseudo-Boron remonta já aos primeiros estudos sobre a Suite du Merlin e a composição 
do ciclo (Wechssler, 1895). Esta denominação assenta no facto de na Suite se atribuir a autoria a Robert 
de Boron: “ the Suite du Merlin, which repeatdly claims Robert de Bor(r)on as its author (…) led to much 
speculations about a Pseudo- Robert de Boron cycle” (BOGDANOW, 1959). Apesar de ser um “título” 
que comparece em alguns manuscritos, Fanny Bogdanow (1966), como vimos, prefere designarr este 
ciclo de romances de Post-Vulgata. Pela nossa parte, tendo em conta que não partilhamos das concepções 
de Bogdanow em relação á constituição do ciclo e à dependência da Queste Pseudo-Boron da Queste 
Vulgata, usamos a designação Pseudo-Boron com base no que se regista nos textos e atendendo também à 
constituição do ciclo que essa denominação identifica. 
 
343 De acordo com Miranda (1998, p. 67-68) é notório o espírito alegórico de QV que, mais do que um 
romance de cavalaria, é um texto onde a severidade ascética é dominante.  
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 Em segundo lugar, o conjunto de textos que compunham a configuração cíclica 

do Pseudo-Boron não só não excluiriam o Lancelot, como também incluiriam uma 

versão do Tristan en Prose. Miranda (1998a, pp. 21-30) fornece uma sólida síntese das 

duas fases do ciclo arturiano em prosa. A primeira fase de redacção teria ocorrido na 

segunda década do séc. XIII e pretendia construir um conjunto de textos prospectivos e 

retrospectivos do Lancelot en Prose, estruturando o enredo em torno de temas como a 

linhagem e a redenção da cavalaria. A segunda fase seria marcada pela redacção do 

Tristan en Prose e seu relacionamento com outras narrativas de grande fôlego como o 

Lancelot e a Queste. É nesta configuração cíclica que se redige a Suite du Merlin, 

narrativa contextualizadora de temáticas características desta nova (re)configuração, 

como o ódio entre linhagens, o amor fatal e a queda do reino. 

 O estudioso português defende que este ciclo romanesco era bastante maior do 

que o que o precedera interpretando a referência à divisão do livro em três partes, não 

como uma indicação da sua estrutura, mas como uma estratégia de divisão material: 

 
a referência à tripartição pode ter a ver apenas com o modo de organizar a escrita 
de um tão vasto conjunto de textos, que obrigaria a que certos deles devessem 
permanecer juntos, porque tratavam matéria tida como de maior afinidade e ainda 
porque a respectiva dimensão não justificava que ocupassem cada um o seu livro, 
problema que não se colocaria relativamente ao LANCELOT, romance imponente 
e unitário por si, ao qual teria de corresponder, naturalmente um livro próprio 
(MIRANDA, 1998, p. 18). 
 

 
 Para este investigador, o Lancelot faria parte da história, não do livro, não 

defendendo que a Folie Lancelot, que supõe tratar-se de um conjunto de episódios que 

seriam a sequência do Lancelot, substituísse o romance do cavaleiro da rainha. Um dos 

argumentos que aduz à sua tese é precisamente a existência do texto conservado no ms. 

9611BNE que sugere a não incompatibilidade entre a existência da Folie e do Lancelot: 

de facto, o manuscrito castelhano, que contém, no seu estado actual, uma versão já 
fortemente truncada do LANCELOT, termina a seguir ao episódio da concepção 
de Galaaz, exactamente no momento em que Lancelot retorna à corte, tornando-se 
do domínio público que em breve estaria cumprida a profecia da vinda do Bom 
Cavaleiro. Estamos no penúltimo volume da edição de A. Micha. A FOLIE 
LANCELOT, por sua vez, inicia-se no que ao LANCELOT diz respeito, tendo já 
ocorrido a derradeira expulsão de Lancelot da corte, que é narrada no início do 
último volume desta mesma edição. Será necessário muito esforço para perceber 
que a FOLIE LANCELOT não só não é incompatível com o LANCELOT, tal qual 
este se apresenta no manuscrito de Madrid, como pode constituir mesmo vestígio 
último daquilo que era realmente a sequência deste último num contexto cíclico 
muito aumentado pela incorporação de matéria relativa ao TRISTÃO EM PROSA 
e à SUITE DU MERLIN? (MIRANDA, 1998, p. 23). 
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 Pese embora algumas imprecisões relacionadas com a composição do 

Lançarote, que, como já vimos na parte anterior, termina bem depois da concepção de 

Galaaz, mantendo bastantes episódios do Lancelot en Prose344 a que se seguem outros 

de natureza distinta, a hipótese de Miranda é crucial para um melhor entendimento do 

romance ibérico. A versão peninsular, preservando grande parte da matéria do Lancelot 

francês, contém várias referências ao universo do Pseudo-Boron que se afirmam de 

forma mais consistente na sua parte final. Desta forma, se considerarmos que não há 

uma relação de incompatibilidade textual e ideológica entre o romance do cavaleiro e os 

textos do Pseudo-Boron conseguiremos entender com maior clareza o Lançarote de 

Lago.  

 Os avanços da investigação em torno da matéria arturiana trouxeram novos 

dados para a compreensão do conjunto de episódios designados por Bogdanow (1966) 

como Folie Lancelot. Na sua tese de doutoramento, Ana Sofia Laranjinha (2005) 

demonstra, através de profunda e exaustiva comparação de textos, que a Folie não deve 

ser entendida como uma “Continuação da Suite”, nem como parte do Lancelot, mas sim 

como um grupo de episódios provenientes do Tristan en Prose, mais concretamente da 

fase 4A da redacção deste romance. 

 Segundo Ana Sofia Laranjinha, o longo romance de Tristan terá passado por 

sucessivas fases de redacção, passíveis de serem identificadas pela presença de diversas 

temáticas e personagens. Um dos temas determinantes para a distinção dos diversos 

redactores é o do ódio entre linhagens. Enquanto na 3ª fase de redacção Galvão é um 

cavaleiro mau que já matara Pelinor e que pretende também assassinar Lamorat, amante 

de sua mãe (Laranjinha, 2005, p. 428), na 4ª fase, já muito próxima da Queste do 

Pseudo-Boron, o sobrinho de Artur é integrado no conjunto dos filhos de Lot, e 

Lamorat nos de Pelinor, havendo recurso a “episódios de LP relevantes para o 

desenrolar da diegese de TP; esquemas narrativos que também se encontram na 

Demanda” (LARANJINHA, 2005, p. 428). Esta investigadora subdivide ainda esta 

última fase numa outra, a 4A, considerando que aí se denota a reescrita de episódios de 

LP que se encontram igualmente na Folie. (Laranjinha, 2005, p. 428). Assim, os temas 

                                                 
344 Depois da passagem sobre a concepção de Galaaz, constante no fólio 309r, conservam-se ainda mais 
40 fólios que preservam um texto que segue com grande fidelidade aquele que se encontra nas versões 
francesas. Contudo, a partir do fólio 346v a reescrita começa a ser cada vez mais profunda para se 
concretizar em episódios distantes das versões francesas a partir do fólio 348r.  
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que encontramos na Folie são também característicos desta fase de redacção do Tristan. 

Em abono da sua tese, esta estudiosa chama a atenção para o facto de o romance 

conhecido por Folie não ser um texto coeso:  

 
Acrescente-se ainda que nada indica que o fragmento editado por Fanni 
Bogdanow tivesse alguma vez pertencido a um texto independente do Tristan: o ms. 
12599 é um exemplar híbrido, que parece conter apenas fragmentos de versões de 
TP ou de textos com ele relacionados; quanto ao ms. 112, é, segundo Pickford uma 
compilação tardia que, entre outros textos, donne une série de fragments abrégés 
du Tristan en prose, l’une après d’autre (LARANJINHA, 2005, p. 431). 

 

 A comparação de diversos episódios que constam dos textos em apreço, a Folie 

e TP1 e TP2345, permite a esta estudiosa concluir que estes dependeriam de um original 

comum, sendo uma das primeiras funções da Folie aproximar o Lancelot e o Tristan: 

Ora, o facto de o refundidor responsável pela reescrita da loucura de Lancelot ter 
enriquecido o seu texto com recurso a TP pode sugerir, não apenas que ele 
conhecia muito bem o Tristan (e até que poderia ser um refundidor tristaniano), 
mas também que a sua idea de retomar a passagem da loucura de Lancelot tinha 
como objectivo algo que sempre fora uma prioridade para qualquer dos redactores 
tristanianos: aproximar Lancelot de Tristão, torná-los semelhantes pelos seus 
feitos e características (LARANJINHA, 2005, p. 432). 
 

 As conclusões de Laranjinha revelam-se fulcrais para compreendermos melhor o 

lugar do Lançarote de Lago na prosa arturiana. Assim, torna-se menos obscura a 

existência de uma ampla porção de texto no final do romance ibérico que, afastando-se 

da versão francesa do Lancelot, compartilha com o Tristan e com a Suite episódios, 

temáticas e personagens.  

 Resta ainda, antes de partirmos para a reflexão em torno do texto castelhano, 

expor de forma sucinta a difusão do ciclo arturiano na Península Ibérica. É conveniente 

observar que outras narrativas terão circulado em âmbito peninsular uma vez que só 

assim poderemos partir para hipóteses mais seguras no que concerne a composição do 

Lançarote. 

 

1.2 – O Romance Arturiano em Contexto Peninsular346 

  

                                                 
345 Entenda-se, de acordo com o que Laranjinha (2005, pp. 41-42) expõe na sua tese, que a sigla TP1 
representa a versão breve do Tristan en prose, cujo melhor testemunho é o ms. 757BNF e por TP2 as 
versões longas daquele romance, preservadas em diversos manuscritos.  
346 Informações sobre todos so testemunhos que citamos podem encontrar-se na base de dados da 
literatura peninsular medieval em PHILOBIBLON, http//sunsite.berkeley.edu/Philobiblon. 
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 É comummente defendido347 que a difusão da matéria arturiana na Península se 

terá feito por duas grandes vias: a parte ocidental, por onde terão penetrado, no reinado 

de Afonso III, os romances que compunham o ciclo do Pseudo-Boron; e a parte oriental, 

mais concretamente a Catalunha, por onde o designado Ciclo da Vulgata se teria 

difundido. Esta tese parece ser comprovada a julgar pelos testemunhos existentes. 

Assim, do ciclo do Pseudo-Boron, têm sido considerados: 

– o fragmento em galego português da ESG, recentemente descoberto no arquivo 

distrital do Porto, que poderá situar-se entre os séculos XIII/ XIV e que é mais um 

testemunho que contabiliza uma profícua e precoce difusão cíclica em Portugal348; 

– a versão portuguesa da Estória do Santo Graal, conhecida como Livro de José de 

Arimateia que chegou até nós em manuscrito do século XVI, datada, segundo o explicit 

do ano de 1314;  

– um fragmento da Suite du Merlin, redigido em galego-português datado de inícios do 

século XIV349; 

– a Demanda Portuguesa, a que já aludimos, que chegou até nós em manuscrito 

quatrocentista;  

– um fragmento em galego-português do Tristan en Prose350. 

 Além disso, tem sido postulada por diversas vezes, com base em notícias, na 

antroponímia e nos lais de Bretanha, a existência de um Lancelot em português que não 

terá tido a fortuna de chegar aos nossos dias351.  

 Em território castelhano preservam-se testemunhos dos vários romances, ainda 

que na sua maioria estejam incompletos: 

 – três excertos do Libro del Santo Grial, do Libro de Merlin e da Morte de Artur352, 

conservados no ms. 1877 da Bilioteca da Universidade de Salamanca, datados do século 

XV353; 

                                                 
347 Cf. Castro (1983), Miranda (1998b, 2004), Gutierrez García, Santiago & Lorenzo gradín, Pilar (2001).  
348 Veja-se o que diz Ailleni (2009).  
349 Referimo-nos ao ms. 23434 conservado na Biblioteca de Catalunha. Recentemente editado por 
Lorenzo Gradín, P & Souto Cabo, J. (eds; 2001). 
350 O manuscrito que conservava este texto perdeu-se restando a edição levada a cabo por Pensado Tomé 
(1962) Uma edição mais recente deste texto pode ler-se em Lorenzo Gradín, P & Souto Cabo, J (orgs; 
2001). 
351 Sobre este assunto veja-se o que dizemos na Parte I deste trabalho.  
352 No último fólio do manuscrito nomeiam-se as obras que fazem parte da compilação e apresenta-se um 
indíce. As designações dos livros de matéria arturiana oscilam, sendo a Estória do Santo Graal designada 
no corpo do texto “Libro del Sancto Grial” e no indíce, “Libro Joseph ab Arimatia. A parte 
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– duas versões impressas da Suite du Merlin, El Baladro del Sábio Merlin com suas 

profecias, uma em Burgos (1498) e outra em Sevilha (1535)354; 

– duas versões impressas da Demanda del Sancto Grial, uma em Toledo (1515) e outra 

em Sevilha (1535)355.  

 Como se constata há vários romances do ciclo do Pseudo-Boron que chegaram 

até aos nossos dias, manuscritos e impressos, mas o Tristan terá sido mais amplamente 

difundido em território castelhano a julgar pelos expressivos testemunhos que hoje se 

conhecem: 

– três testemunhos manuscritos do Tristan datados dos séculos XIV e XV356; 

– três edições impressas do Tristan de Leonis357. 

 O ciclo da Vulgata também entrou em território espanhol, como se constata pela 

composição da Demanda, que já mencionámos,  e pelos manuscritos catalães:  

– dois fragmentos do Lancelot , do século XIV358; 

– uma versão completa da Queste,  a Queste del Saint Grasal, datada do século XIV359. 

 Por esta brevísissima exposição podemos constatar o seguinte: a fortuna do 

romance arturiano em Castela é mais notória depois do advento da imprensa, 

significando isso já profundas alterações à estutura inicial dos romances, como o 

comprovam as edições impressas que atrás listámos; parece ser mais antiga a difusão do 

                                                                                                                                               
correspondente à Mort Artu não é nomeada no indíce e no corpo do texto diz-se “el X fabla de Lançarote 
e del rey Artur y su muger” (ms. 1877, f. 302 [numeração do mansucrito]).  
 
353 Estes fragmentos foram estudados e editados por PIETSCH, K (1924). 
354 Usamos a edição de BOHIGAS, B (ed. 1957-62).  
355  O testemunho de 1535 foi editado por BONILLA & SAN MARTIN (eds. 1907). Refira-se que a 
Demanda del Sancto Grial contém partes que se relacionam com a Queste Vulgata. Para mais detalhes 
veja-se BOGDANOW (1983 e 1986) e MIRANDA (2004).  
356 Referimo-nos ao ms. constante na biblioteca Vaticana e composto por 131 fólios, datado de finais do 
século XIV e a dois fragmentos que se encontram na Bilioteca Nacional de Madrid. O primeiro é um fólio 
descoberto por Bonilla em 1902 e o segundo, pertencente ao mesmo códice, consta de cinquenta e nove 
fólios, descobertos e editados por Carlos Alvar e José Manuel Megia em 1999. Ambos datam do século 
XV.  
357 Referimo-nos às edições de 1501, 1528 e 1534. Para mais informações consulte-se a entrada de 
CUESTA TORRE, L, “Tristan de Leonis”, no Diccionario Filológico da Literatura Medieval Española, 
organizado por Alvar, C & Lucía Megias, J (2002). 
358 Dois fragmentos do Lançalot um deles proveniente da bilioteca privada de Mataró de que se 
conservam dois fólios e outro do Arxiu parroquial de Maiorca de que resta apenas um fólio que já 
considerámos na Parte I desta dissertação. 
 
359 A versão catalã da Queste consta na biblioteca ambrosiana de Milão e é composta por 130 fólios. Este 
texto, que abrevia a Queste Vulgata, é datado em 1380. Para mais detalhe, veja-se Lucía Megías, J. M 
(2005, pp. 231-256). 



 233

ciclo da Vulgata que aí terá chegado pela via catalã. Ainda assim, permanece em aberto 

o lugar do Lançarote no contexto arturiano peninsular, o que se compreende tendo em 

conta a particularidade, aparentemente paradoxal, que encerra. Sendo um texto que, 

como veremos, segue com grande fidelidade a versão francesa que lhe terá estado na 

base, dela se afasta significativamente em diversos pontos, para se juntar a temáticas e 

motivos conotados com o universo do Pseudo-Boron 

  Partimos então para a reflexão sobre o texto ibérico tendo em mente duas 

questões essenciais: qual o significado das menções e episódios conotados com o ciclo 

do Pseudo-Boron na estrutura narrativa do Lançarote e de que forma elas contribuem 

para definir o lugar deste romance na matéria arturiana. Para conseguirmos levar a cabo 

esta nossa proposta, vamos deter-nos, numa primeira parte, sobre as referências 

existentes ao longo dos Segundo e Tercero Libros procurando identificar a sua 

procedência e compreender a função que ocupam no texto peninsular. Dedicamos uma 

segunda parte aos designados fólios finais por ser aí que a relação com os textos do 

ciclo parece ser mais consistente. Tendo ainda em conta que o objectivo que 

procuramos alcançar nesta secção do nosso trabalho é esclarecer a relação do Lançarote 

com os textos do Pseudo-Boron, serão objecto de estudo as alusões a textos como o 

Merlin, sempre em conjunto com a Suite, a Queste do Pseudo-Boron e o Tristan en 

prose, pois é com estas narrativas que o nosso romance mantém relações menos 

equívocas e, seguramente, de alguma profundidade360.  

 

2 – As referências do “Segundo e Tercero Libros”  

 

 Quando o Lançarote se reporta a acontecimentos relacionados com a Suite, 

algumas vezes, as referências surgem cruzadas com outras que reportam ao Merlin, 

sendo por isso nesses casos consideradas em conjunto, tal como se supunha que 

andariam os dois romances361. As alusões à Queste do Pseudo-Boron não são do mesmo 

tipo das anteriores, constituindo-se como indicações redaccionais. Assim, dada a sua 

especificidade, serão tratadas em secção à parte. Seguiremos a organização narrativa do 

Lançarote, apresentando as referências sequencialmente de acordo com o momento em 

que surgem no texto ibérico e divindindo-as consoante as obras a que se reportam.  

                                                 
360 As relações que o Lançarote mantém com a ESG são consistentes com aquelas já mantidas nas versões 
francesas (ms. 751BNF e edição Micha).  
361 É o que se depreende em BOGDANOW (1966, pp. 197-221) e MIRANDA (1998, p. 16; 2004, p. 56) 
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2.1 – Merlin e Suite du Merlin.  

  

 As alusões ao “Livro de Merlin”362 aparecem em diversos momentos da 

narrativa, sendo que apenas uma delas diz exclusivamente respeito à parte que hoje se 

designa Merlin. As outras ou comportam informações presentes ao longo da obra ou 

apenas na parte correspondente à Suite du Merlin. Consideramos, assim, a passagem 

relativa ao noivado de Artur (LL, XVI)) e a alusão ao parentesco que Keu mantém com 

o rei de Logres (LL, CXLIV). Num segundo momento, trataremos a menção ao 

cavaleiro das duas espadas (LL, CCLV) e a referência à coroação do monarca (LL, 

CCLXI). 

 

2.1.1 – O noivado de Artur e a Távola Redonda  

  

 A primeira das alusões a matéria que não consta em nenhuma das versões 

francesas do Lancelot consultadas ocorre no episódio conhecido por “Falsa Genevra”. 

Como já observámos, o texto preservado no ms. 9611BNE está bastante próximo da 

versão conservada no ms. 751BNF. Todavia, há uma pequena porção de texto que 

fornece leituras distintas; referimo-nos a uma parte do discurso do cavaleiro Bertolais. 

Como já verificámos363, o velho cavaleiro secunda as palavras transmitidas pela donzela 

mensageira, reafirmando a ilegitimidade da rainha em exercício. Como forma de provar 

a veracidade das suas afirmações, Bertolais relata acontecimentos do passado, do tempo 

do rei Leodagan, pai de Genevra, nomeadamente o momento em que Artur conquistou a 

                                                 
362 Usamos as designações Merlin e Suite du Merlin por comodidade de leitura. Todavia, como é sabido a 
“Suite” não se cosntitui como romance idenpendente, mas é, como a designação indica, uma continuação 
do Merlin. Separamos as duas partes do “Livro de Merlin” uma vez que seguimos as duas edições de cada 
uma delas.  
 
363 Cf. Supra, parte II. 
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rainha e a Távola Redonda. Encontramos a mesma matéria em todas as versões 

consultadas, mas com algumas variantes364: 

 

 

 

 

Lançarote de Lago 
(LL, XVI, pp. 12-13) 

Lancelot (ms. 751BNF, 
150vII) 

Lancelot (LM, t. II, §14, p. 25)365 

E dexastes <n>[v]uestro 
reino [e] fuistes a Tarmelida 
en semejança d’escudero y 
llebastes diez y nueve 
escuderos e conbusco fueron 
veinte serbiente[s]. Y mío 
señor el rey, a quien Dios 
aya merced del alma, [l]e 
serbiste desde Natal fasta 
Pentecosté, 
 aquel día servistes bós a la 
Tabla Redonda ante los cien 
cavalleros, ca tantos eran 
entonzes y bós posistes 
después los cinquenta que 
ende avia menos (…) 
Donde avino después que 
cuando enbiastes a Merlín 
por ella y le devisaron que 
non avia de casar, sino com 
aquél de quien se pagase 
todos los de la Tabla 
Redonda, que él dixo 
después: “dalda al rey 
Artur, que aquéste es el 
escudero que bos aqui 
serbió el dia de 
Pentecoste”. 

Vous en guerpistes votre 
regne et alastes en 
Tamelirde en sanblante 
d’un escuier vous uncune 
(...) de conpangnons et la 
servistes mon signor le 
roi, dont Diex ait l’aume, 
des le Noel duc a la 
Pentecoste. Et celui jor 
servites vous a la table 
reonde devant les cent et 
cinquante chevaliers et 
illuec gangnastes vous le 
cuer et la grasce de tous 
ciax qui i manioient et dit 
chascuns c’onques mais 
un seul valet n’avoient 
veu qui si fust a 
talentables et plaisants et 
par ce vous fu donee la 
plus  vaillans damoisele 
qui onques fust ce fu ma 
dame qui ne pooit estre 
mariee a nul home qui 
n’eust le cuer et la grace 
de touz ciax de la table. 
Ensi fu fait  de vous et de 
li li mariages366, ansoit 
c’onques hons ne seust 
qui vous estiez ne qui 
non et avec li preistes 
vous le plus riche don 
et le plus bel qui 
onques este dones en 
mariage de fame, cest 

Vos guerpistes vostre terre et 
meistes en autrui main et 
venistes el roailme de 
Tarmelide a guise d’escuier et 
tuit vostre compaignon 
autresint; et illuec servistes mon 
seignor le roi del Noël jusqu’a 
Pentecoste et le jor trenchastes 
vos le poon a la table Reonde 
au los des cent et cinquante 
chevaliers qui i seoient. Si en fu 
chascuns servis a son talent et 
par ce eustes vos la plus vaillant 
dame qui soit: ce fu ma dame la 
roine, et vos dona mesire li rois 
le plus haut don qui fust doné 
en mariage, ce fu la Table 
Reonde. 

                                                 
364 Sublinhámos as leituras diferentes e colocámos a negrito a matéria exclusiva do Lançarote de Lago.  
365 A versão curta do ms. 768 BNF editada por Micha não contém esta passagem. Veja-se VC, tIII, §§3-6, 
pp. 24-26. 
366 mari(C reonde)ages. Suprimimos esta palavra na tabela para facilitar a leitura da passagem. Veja-se 
Anexo I, p. 21. 
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la Table Reonde. 
 

 Como se verifica pelos excertos transcritos, a versão castelhana trata de forma 

distinta a informação sobre o número de cavaleiros que compõem a Távola Redonda e 

integra informação relativa ao papel de Merlim no noivado de Artur. No nosso entender, 

ambas as opções estão profundamente ligadas, sugerindo que, na redacção deste 

romance, outros textos eram já conhecidos. Observemos o que nos diz a Suite du Merlin 

sobre a composição da Mesa Redonda na altura em que Artur e Merlim se deslocam a 

Tarmelide: 

Mais elle n’e est mie toute, ains s’en faut .L. chevaliers, qui puis sont mort que li 
rois Uterpendragons trespassa de cest siecle. Et jou en eusse já mis .L. que jou 
avoie esleu, mais uns preudom hermites me dist que je m’en entremesisse já de 
metre les .L. (…) Et chis i asserra .L. des plus preudommes, que vous ne troverés 
en vostre païs. Cele parole me dist li preudom et pour chou laissai jou en tel 
maniere la table qu’il n’i a orendroit que .C. chevaliers de .C. et .L. qu’il en i doit 
avoir par conte.– Certes, fait Merlins, c’est voirs. Tant en i doit il avoir, si i seront 
asses tost mis, se Diu plaist (SM, §245, p. 199, sublinhado nosso). 

 
 
 Como se constata, o Lançarote aduz informação que explica o número de 

cavaleiros que aí tem assento no tempo de rei Artur. Gilles Roussineau (1996), nas 

notas que acompanham a edição da Suite, refere que o número mencionado no romance 

que edita está conforme àquele que se encontra no Lancelot en prose editado por Micha 

(Roussineau, 1996, p. 664, nota 245)367. O editor sugere que terá sido pela leitura do 

Lancelot que o redactor da Suite fornece aquela indicação. Ora o que nós detectamos 

quando observamos a lição fornecida pelo texto castelhano, é que o redactor da versão 

original francês do Lançarote conhecia a explicação fornecida pela Suite ao contrário do 

que parece suceder na versão editada por Micha e no ms. 751BNF.  

 Bertolais refere-se aos acontecimentos que tinha presenciado no tempo do rei 

Leodagan, sendo então estranho que já aí a Mesa Redonda fosse constituída por 150 

cavaleiros, quando, de acordo com a Suite, ainda não era ocupada por personagens 

como Gauvain, Lancelot, Bandemagus, entre outros. Esta indicação leva-nos a crer que 

os redactores das versões francesas conhecidas do Lancelot não conheciam a Suite, 

talvez até porque este romance ainda não se encontrava redigido, mas o mesmo não se 

passava com o redactor do nosso texto que corrige a informação e fornece um contexto 

                                                 
367 O editor não menciona o passo que apresentamos neste trabalho, mas refere-se a um outro momento 
mais à frente na narrativa, quando Brumant, o Orgulhoso tenta ocupar a Seeda Perigosa: “touz çax de la 
Table Reonde et des .C.ª et .L. chevaliers n’i falloit nus (LM, t.VI, §C, p. 21). 



 237

para explicar conveniententemente a sua opção. Para um leitor da Suite, não faria 

sentido esquecer as várias linhas que explanam a constituição da Mesa Redonda desde 

Uterpendragon até Artur. Desta forma, ainda que a crítica não tenha considerado esta 

interpolação como indício das relações entre a Suite e o Lançarote, trata-se a nosso ver, 

de um importante indício das conexões entre os dois romances. Assim, se pode ser 

legítima a hipótese levantada por Roussineau (1996) a respeito das relações entre o 

Lancelot e a Suite, uma vez que é provável que o redactor do romance do Pseudo-Boron 

tenha desenvolvido a informação do número de cavaleiros da Távola Redonda presente 

no Lancelot, fornecendo um contexto para a sua composição, também é possível 

levantar a hipótese de que o redactor da versão original do Lançarote, conhecendo a 

Suite, tenha corrigido uma afirmação que, mais do que insuficiente, considerava errada 

de acordo com a diegese do romance. Além disso, é significativo que o redactor não só 

corrija o número de cavaleiros que aí tinham lugar no tempo do pai de Genevra, como 

acrescente que esse número aumentou durante o reinado de Artur, procurando não 

causar incongruências, separando o que se passara no tempo de Uter do que sucedera na 

época de Artur. 

 A menção das palavras de Merlim que encontramos no testemunho castelhano 

coloca-nos algumas questões que se prendem com o processo de escrita da versão 

ibérica. De facto, se é verdade que o redactor se baseou na Suite para precisar o número 

de cavaleiros que compunham a Távola Redonda, o mesmo não se verifica no 

tratamento de outras informações que rodeiam este episódio no Lançarote de Lago. Na 

realidade, na Suite du Merlin, o rei não acompanha o feiticeiro, este desloca-se à corte 

de rei Leodegan escoltado por vários cavaleiros de Artur, mas sem a sua companhia. 

Merlim entabula um diálogo com o pai de Genevra, convencendo-o de que deve dar a 

sua filha e o respectivo dote, a Mesa Redonda, a Artur. O monarca acede, comunica a 

sua decisão à corte e envia os seus cem cavaleiros para o reino de Logres. A versão 

fornecida pelo Lancelot é distinta. Nesse romance, o rei disfarça-se de escudeiro e ao 

servir o rei Leodegan e seus companheiros, ganha a sua simpatia e favores, pois só 

quem os membros da Távola Redonda aprovassem podia casar com a princesa. É esta a 

narrativa que lemos no Lançarote de Lago o que indicia, a nosso ver, que o redactor 

combinou informação já constante na versão do Lancelot que lhe serviu de fonte, com 

outra procedente da Suite. Ciente de que estava a combinar matéria de proveniência 

diversa, mas igualmente cioso de conferir coerência ao texto que compunha, o redactor 

introduz a personagem Merlim, tentando que nas suas palavras confluam as informações 
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provenientes do Lancelot e da Suite. O feiticeiro fora o responsável, de acordo com a 

Suite, pela cedência de Genevra e da Távola Redonda que Leodegan envia a Artur (SM 

§247, p. 201).  

 Conhecedor deste texto, o redactor da versão original do Lançarote coloca nas 

palavras de Merlim a responsabilidade pelo bom sucesso dos desejos de Artur, 

acomodando-as à narração do disfarce que terá retido do Lancelot. No nosso entender, 

este procedimento não se prende apenas com o objectivo, defendido por Vinaver (1970) 

como característico dos romances mais tardios, de ampliar informação já existente para 

conseguir uma maior coerência textual, mas revela a intenção de acomodar matérias 

presentes em dois livros, o Lancelot e a Suite, que até então permaneciam sem elos de 

ligação visíveis.  

 O redactor reescreve passagens do romance que lhe serve de base com o intuito 

de o aproximar de outro que teria, a seu ver, matéria importante e afim. Não será 

certamente por acaso que as suas intervenções cirúrgicas dizem respeito a temáticas de 

relevo, como a constituição da Mesa Redonda ou personagens da corte de Artur. Além 

disso, talvez também não seja mera coincidência que as informações que retém da Suite 

se situem, na sua grande maioria, no momento em que, naquele romance, se constrói o 

“Leito de Merlim” e se anuncia o fim da Távola Redonda. Como veremos mais adiante, 

estas informações serão desenvolvidas de forma consistente no fim do Lançarote. Por 

ora, continuemos a observar as relações que se procuram construir entre os dois textos 

em apreço e que procuram redimensionar eventos e personagens da corte arturiana.  

 

2.1.2 – Keu, colaço de Artur. 

  

 Keu é uma personagem com uma longa tradição romanesca, sendo apresentado 

como senescal de Artur já desde o roman de Chrétien de Troyes, Le Chevalier de La 

Charrette. É uma figura com algum relevo ao longo do Lancelot en prose, participando 

não apenas no episódio da “Charrette”, mas sendo referido várias vezes como 

pertencendo à corte de Artur. O que o Lancelot não específica é a relação de parentesco, 

ou, pelo menos de afinidade, que mantém com o rei de Logres. No romance francês ele 

é apenas mordomo de Artur, um dos muitos cavaleiros da sua corte, um pouco 

irreverente a julgar por diversas atitudes de alguma arrogância que assume. A versão 

ibérica mantém as características essenciais desta personagem, referindo um dado que 

poderá justificar esse seu carácter frontal e agressivo. Quando Meleagant aparece em 
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Camalot e desafia a ordem arturiana, procurando um cavaleiro que com ele combatesse 

em nome da rainha, Keu fica perturbado por nenhum dos seus pares se ter oferecido e 

resolve abandonar a corte. Artur e Guenièvre rogam-lhe que fique e ele acede com a 

condição de conduzir a rainha e enfrentar Melegant. O rei aceita esta decisão, com o 

acordo da esposa, ainda que tal resolução lhe custe bastante pela estima que devota ao 

mordomo. Nas versões francesas que consultámos, o pesar de Artur relaciona-se apenas 

com o receio de perder Guenièvre em tão ousada aventura e de não mais poder contar 

com o serviço que Keu lhe prestava. No Lançarote, Keu não é apenas o senescal vassalo 

do rei, mas é colaço de Artur, motivo que justifica a amizade que o monarca lhe dedica: 

 

 

Lançarote do Lago ( 
LL, CCLV, p. 128) 

Lancelot, ms. 751BNF 
(196 rII) 

Lancelot Micha (LM, 
t.II,§XXXVI, p.6) 

Lancelot  Micha 
VC (ms. 110, t. III, 
p.259) 

E a mí pésame mucho, 
dixo el, que lo amo 
mucho e es mi collaço, 
e otrosi me fiço 
siempre mucho 
servicio. 

Et ge ain tant son368 
service que mult en 
auroie grant duel. 

Li rois avoit Keu molt 
chier, si mist totes les 
paines qu’il pot en lui 
retenir, mais il ne volt 
dire la chose por quoi 
il remandroit . 

Et j’aim plus son 
service que rien ; 
et por ce en ai jou 
molt grant doel. 

 

 Esta afinidade não é referida em nenhum passo do Lancelot en Prose, mas 

encontramo-la descrita com detalhe no Merlin. A referência aos laços entre Keu e Artur 

também se encontra na Suite e no Tristan en Prose. Vejamos os textos. 

 No Merlin, Uter aconselhado pelo Mago, procura Antor, um dos mais fiéis e 

leais vassalos do reino, para o persuadir a aceitar Artur e a criá-lo como seu filho: 

 

Si voil que vos le mandoiz et que vos li doingnez tant dou vostre que il et la dame jurent 
sor sainz qu’il norriront un enfant qui lor será aportez du lait mesmes a la dame et feront 
le lor alaiter a une autre femme et norrissent celui qui aportez lor sera si come lor fil 
demoine(M,§73 p.248). 

 
 Depois de conversar com a esposa, Antor convence-a a aceitar a ordem do rei, 

uma vez que tudo devem fazer pelo seu senhor legítimo. Mais tarde, depois de Artur 

superar a prova da espada, Antor lembra-lhe que ele é colaço de Keu, devendo-lhe 

consideração e estima. Artur dispõe-se a fazer a vontade do padrasto, mas este não lhe 

pede terras ou riquezas, apenas o lugar de senescal para o seu irmão de leite que deverá 

sempre manter, ainda que tenha atitudes que o desmereçam. Antor acrescenta que se 
                                                 
368 sen, subponteado pelo copista, son.  
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Keu revelar mau carácter, será por ter sido privado do leite de sua mãe, nobre dama, em 

detrimento de Artur que, por isso, lhe deve gratidão. 

 O rei de Logres nascera de uma união ilegítima que os textos não procuram 

esconder e que o Merlin narra com detalhe. Uter, através de um estratagema de Merlim, 

consegue passar uma noite com a dama que desejava possuir, Igerne, casada com um 

seu fiel vassalo, temática que encontramos já nos alvores da literatura arturiana369. No 

Merlin, o profeta exige que a criança que será fruto desse encontro lhe seja entregue 

para evitar a vergonha de Igerne que, segundo o mágico a leva a crer, estava grávida não 

do duque, nem de Uter, que entretanto se tornara seu segundo marido. Quando o rei a 

questiona sobre a paternidade do bebé, Igerne, perturbada, afirma não saber de quem se 

trata. O marido aconselha-a a descartar-se da prova dessa estranha união:  

 

Belle amie, gardez que nul home ne nule feme nou saiche cui vos le puissoiz celer, 
que vos seroiez hounie, se l’en le savoit. Et je voil bien que vos sachiez que cist oirs 
qui de vos naistra n’est ne miens ne vostres raisnablement, ne vos ne je ne l’avrons 
ja a nostre oes, ainz vos pri, si tost com il naistra, qu’il soit bailliez celui cui je le 
comenderai si que jamais n’oie l’en de lui nouveles (M, §72, p. 246). 

 

Assim, Merlim entrega-o a Antor, sendo a esposa a “ama” de leite370 que oculta o filho 

bastardo que só surgirá em cena quando for oportuno, ou seja, no momento de assumir o 

lugar do pai. Desta forma, esta breve menção à afinidade que Keu e Artur mantêm não 

serve apenas para justificar o carácter intempestivo do primeiro, mas também recorda 

que o segundo foi gerado fora do matrimónio.  

 A Suite du Merlin volta a mencionar que Keu e Artur eram irmãos de leite, no 

momento em que Merlim lhe revela que ele é filho de Uter: “apriés li conte le vie de lui 

et l’afaire et comment il le fist norrir dou lait dont Kes devoit estre norris » (SM §20, p. 

16). 

 Como se depreende da citação que transcrevemos, a referência que encontramos 

no Lançarote testemunha a relação que a versão ibérica estabelece com dois dos ramos 

do ciclo, relembrando a razão da benevolência com que o rei de Logres trata o seu 

mordomo explicitada no Merlin e reafirmada na Suite. Além disso, a versão do ms. 

                                                 
369 A história da concepção de Artur remonta à Historia Regum Brittaniae de Monmouth.  
370 Nas palavras de Jacques Goody (1995, p. 192), apesar da condenação da Igreja, “le recours au 
nourricier se maintient en tant qu’ élément de la structure occulte de la parenté ».   
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9611BNE alude às relações de parentesco em torno de Artur, tema que, como vimos, 

lhe é caro371. 

 A repetição deste facto na Suite du Merlin e no Lançarote sugere mais uma falha 

de Artur, desta vez alheia aos seus actos, mas com repercussões na caracterização da sua 

figura que, como já vimos372, se procura denegrir. A sua bastardia é uma mancha que 

não poderá ser apagada e que o leva a ser condescendente e responsável pelas más 

acções de Keu que lhe cedera o lugar. Como sabemos, o homem medieval é também a 

sua linhagem, carregando as glórias e os pecados dos seus antepassados que muitas 

vezes lhe tolhem o acesso a aventuras373. Artur não pode impedir o colaço de fazer a sua 

vontade pelas responsabilidades que o passado lhe imputa e que contribui para realçar a 

sua impotência em controlar os ímpetos do mordomo, sendo forçado a pôr em causa a 

integridade do reino e da rainha pelas obrigações que tem para com ele. A nosso ver, a 

inimputabilidade que Keu assume pela filiação a Artur, evidencia a impotência do rei 

preso ao seu passado. 

 Ainda que Keu, o mordomo, seja uma personagem com uma ampla tradição 

narrativa e que a afinidade que mantém com Artur seja um tema que já se encontra no 

Merlin, logo pouco decisivo para aferir das relações entre o Lançarote e o universo do 

Pseudo-Boron, julgamos que esta informação terá provindo provavelmente de obras 

mais próximas no tempo e na matéria da versão original do Lançarote. É difícil aferir a 

proveniêniência de informações, especialmente quando elas se relacionam com eventos 

ou personagens já muito versados no universo arturiano. Contudo, não podemos deixar 

de mencionar que, para além das referências que constam do Merlin e na Suite que já 

mencionámos, também o Tristan en Prose preserva esta relação de parentesco entre Keu 

e o rei, num episódio estruturalmente próximo daquele que encontramos no romance 

castelhano.  

 A alusão a Keu como irmão de leite de Artur aparece no ms. 757BNF374, que 

representa a versão breve do Tristan en Prose (Laranjinha, 2005, p. 41). De acordo com 

o importante estudo de Baumgartner (1975), este testemunho conserva uma versão 

                                                 
371 Cf. supra, parte II.  
372 Sobre a negativização da figura de Artur, veja-se o que dizemos supra, parte II. 
373 A linhagem é um tema estruturante no romance em prosa, em torno do qual graviitam temas essenciais 
como o Graal e a cavalaria. Veja-se supra Parte II e infra secção 3.2.2.1. Sobre a construção da linhagem 
e o seu peso no percurso individual veja-se MIRANDA (1998a) e CORREIA, (2003). 
374 Usamos o tomo II, LABORDERIE, N& DELCOURT, T (1999), Le Roman de Tristan en Prose. Paris, 
Honoré Champion. Esta edição será referida ao longo deste trabalho pela sigla TP757. 
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refundida e com diversas interpolações provenientes do ciclo do Pseudo-Boron375. Ana 

Sofia Laranjinha (2005, p. 31), referindo-se à constituição da Queste do Pseudo-Boron, 

constata que o Tristan e a Suite partilham temáticas e esquemas narrativos, sendo por 

vezes impossível, para quem estuda o segundo nível de redacção da Demanda do Santo 

Graal, distinguir de que texto provém a matéria usada nas interpolações. Desta forma, 

não será estranho que a narrativa tristaniana e a Suite coincidam nas mesmas 

informações relativas ao parentesco do senescal e do rei. Para o nosso trabalho é 

fundamental observar em que moldes esta alusão ocorre no Tristan, pois, como 

veremos, parece haver semelhanças na construção de um episódio que sublinha o 

carácter intempestivo de Keu e, a par disso, a dependência de Artur que já 

mencionámos. 

 Depois de ter lutado com Palamède, que vence, Tristan segue com Iseu até à 

Joiosa Guarda. Durante o percurso, passam diante de Camalot onde Artur e seus 

cavaleiros haviam erguido alguns pavilhões nos prados próximos do castelo. O monarca 

estava a comer na companhia de sua corte, quando o par amoroso passa diante de seus 

olhos sem proferir palavra, apesar de Tristan ter visto e reconhecido o rei e seus 

companheiros. A pedido de Artur, Keu vai ao encontro de Tristan para que este se junte 

ao monarca que deseja falar-lhe. O cavaleiro declina, justificando que tem um longo 

caminho pela frente que deve cumprir o mais rapidamente possível. O senescal 

considera que Tristan foi orgulhoso e desafia-o para um duelo. Como seria de esperar, o 

cavaleiro da Cornualha leva considerável vantagem e o rei, preocupado, “s’en ire fort et 

courrouce, cri la doutance grant que misere Kex ne soit mort, et il amoit Kex mult 

durement por ce que norri avoient este ensemble” (TP757, §209, p. 377, sublinhado 

nosso). 

 Para além da frase enunciada conter a mesma informação, a construção dos 

episódios no Lançarote e no Tristan é bastante próxima como se pode ver na tabela 

abaixo: 

 

Lançarote de Lago Tristan en Prose 
– Meleagant desafia a autoridade do rei, – Tristan desafia a autoridade do rei quando 

                                                 
375 Ana Sofia Laranjinha (2005, pp. 44-45), apesar de concordar com esta afirmação, refere que a 
investigadora francesa assentou o seu raciocínio em alguns pressupostos errados, como acreditar que a 
Queste do Pseudo-Boron descendia da denominada Queste Vulgata. No seu trabalho sobre DP e o ciclo 
da Vulgata, José Carlos Miranda (1998, pp. 24-31) refere-se pormenorizadamente às relações entre DP e 
a versão breve do Tristan, concluindo que este último teria usado um texto muito próximo de DP na 
elaboração de matéria referente à temática do Graal.  
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exigindo a rainha; 
– Keu, de forma intempestiva, oferece-se para 
conduzir Genevra e lutar contra Meleagant, 
defendendo a honra do rei; 
– Artur teme perder Keu porque o estima 
devido ao serviço que lhe tem prestado e aos 
laços que os unem.  

não o cumprimenta, nem acede ao seu pedido; 
– Keu, de forma algo intempestiva, desafia 
Tristan e luta com ele 
– Perante a desvantagem de Keu na refrega, 
Artur teme perdê-lo, pois devota-lhe amizade 
devido ao facto de terem sido “norrit 
ensemble”. 
 

  

 Na nossa perspectiva, a existência destas coincidências estruturais entre a 

narrativa do Lancelot e o Tristan en Prose testemunha, mais uma vez, a dependência 

deste último em relação ao primeiro, como já tem vindo a ser defendido desde os 

estudos de Baumgartner (1975). O Lancelot en Prose terá sido um modelo para a 

concepção do livro em torno do cavaleiro da Cornualha, quer na apropriação de 

motivos, quer na estrutura de episódios (LARANJINHA, 2005, p. 34)376. Porém, o que 

nos parece relevante para o nosso trabalho é o facto de a versão castelhana do Lancelot  

referir os laços que unem o mordomo e o rei Artur.  Com esta minuciosa interpolação, 

não só o carácter de Artur é denegrido, uma vez que as suas acções estão marcadas pelo 

passado luxurioso da sua concepção, como também se aproxima o romance castelhano 

do Tristan. No nosso entender, e tendo em conta outras aportações que se relacionam 

com o “livro de Tristão” que veremos em seguida, esta informação poderá ter sido 

introduzida no Lançarote pelo conhecimento que o redactor tinha acerca desta 

personagem através do Livre de Tristan ou da Suite. É certo que esta alusão não é 

suficiente para atestar as relações de proximidade entre estas narrativas, mas contribui, 

em conjunto com as informações que vimos anteriormente e aquelas que a seguir se 

observarão, para considerar que as remissões e outros dados que constam do Lançarote 

de Lago podem ter como ponto de origem estes romances do Pseudo-Boron. Para 

comprovar esta nossa hipótese, vamos prosseguir com a análise das alusões à Suite du 

Merlin, partindo agora para a única que tem merecido o interesse da crítica, a referência 

ao Cavaleiro das Duas Espadas. 

 

2.1.3 – O Cavaleiro das Duas Espadas e a “Gran Historia del Sancto Greal”. 

 

 A menção do golpe doloroso, desferido por Balaain na Suite du Merlin, localiza-

se numa passagem fulcral do romance, o momento da concepção de Galaaz. O romance 

                                                 
376 As relações entre o Tristan en Prose e o Lançarote, no que respeita à construção narrativa, serão 
observadas mais adiante neste trabalho, nas secções 2.2 e 3.1-3.1.3. 
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ibérico segue com grande fidelidade as versões francesas conhecidas do Lancelot no que 

diz respeito ao encontro de Lancelot e Amide, arquitectado pelo pai, o rei Peles, e 

coadjuvado por Brisane, a ama da jovem, conhecedora de ervas, que embriaga Lancelot 

e o ilude, dizendo-lhe que Guenièvre o aguarda num castelo próximo. Lancelot, sob o 

efeito do vinho e das ervas nele misturadas, acredita no que lhe diz esta dona e entra nos 

aposentos onde crê estar a rainha, mas é recebido pela donzela. Assim, “jazem 

carnalmente” e concebem a flor de todos os cavaleiros, Galaaz.  

 

 

 

Lançarote de Lago (CCLV, 
p.331) 

Lancelot (ms. 751BNF, f. 
284rI) 

Lancelot (LM, t.IV,§78, 
p.211)  

Y ella amaba a él non tanto 
por la codicia de la carne, 
aunque él hera el más 
fermoso ome del mundo, 
como por haver fruto d’él por 
el cual cuidaba ser tornada la 
tierra en su estado bien como 
de primero, que por el 
doloroso golpe que el 
Cavallero de las Dos 
Espadas fizo fue tornada en 
pobreza y en lloro, ansí 
como la gran historia del 
Sancto Greal lo devisa 
cumplidamente. 

El nel fait mie por la biaute 
de lui ne por luxure ne por 
eschaufement de char conme 
ele fait por le fruit qu’ele doit 
resoivre dont li pais doit 
revenir en sa boneurete qui 
par le dolereus cop de 
l’espee as estranges ranges 
avoit este deseurtes et 
essiliez, si conme li devisse 
en la queste dou Saint 
Graal. 

Ele ne le fait mie tant por la 
biauté de celui ne por luxure 
ne por eschaufement de char 
come ele fait por le fruit 
recevoir dont toz li païs doit 
venir a sa premier biauté, qui 
par le dolereux cop de 
l’espee as estranges ranges 
avoit este desertez et 
essiliez, si com il devise 
apertement en la Queste del 
Graal. 

 

 Balaain, o mal-aventurado cavaleiro das duas espadas, é uma personagem 

exclusiva da Suite du Merlin (Laranjinha, 2005, p. 28), mas a sua acção tem 

repercussões ao longo de todo o ciclo do Pseudo-Boron. Na Suite du Merlin, as 

maravilhas do Graal são anunciadas depois do infeliz cavaleiro ter inadvertidamente 

ferido Peleam. Balaain encontra um cavaleiro que lhe pede companhia, mas este último 

é morto por uma mão invisível. Desejoso de vingar a morte do companheiro, segue a 

amiga do cavaleiro assassinado e chega ao castelo perigoso, onde se encontravam 

Peleam e Garlan, seu irmão, o cavaleiro invisível que Balaain queria defrontar. Apesar 

de avisado sobre as consequências da sua demanda, o cavaleiro das duas espadas 

mantém a sua intenção. Quando decorria um banquete, Garlan insulta-o e ambos se 

enfrentam num duelo. Durante a refrega, a espada de Balaain parte-se e ele percorre 

diversas divisões do palácio em busca de outra arma, acabando por entrar na câmara 
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onde se encontrava o Santo Graal. Apesar de uma voz o aconselhar a não continuar, o 

cavaleiro entra no quarto e empunha a Lança Vingadora, ainda que saiba o perigo que 

significa manejá-la. Ao sair, fere inadvertidamente o rei Peleam que tinha ido no seu 

encalço. Nesse momento, anunciam-se as maravilhosas aventuras do Graal e o castigo 

que, por culpa do golpe doloroso deferido por Balaain, recai sobre toda a terra até à 

vinda de Galaaz. 

 A inclusão da referência ao Cavaleiro das Duas Espadas  no Lançarote reforça 

significativamente a sua relação com a Suite du Merlin e com outros textos do ciclo. 

Assim, esta informação concorda não apenas com a passagem da Suite, mas também 

com o que é dito na Estória do Santo Graal, mais concretamente no testemunho 

português deste ramo do Pseudo-Boron:  

 
Depos ele seu filho [Peleam] que foi tolheito de ambas as coxas de hũa lamçada 
que lhe deu o Cavaleiro das duas espadas com a lamça vingador por omde as 
avemturas avierão em Londres asy como depois esta estorea vos contara (…) ata 
que o muy bom cavaleiro galaz o filho de Lançarote o veio ver (LJA, cap. CXVII, 
p. 373). 
 

Esta profecia concretiza-se na Demanda Portuguesa quando Galaaz cura o rei Tolhido: 

“Vedes aqui o dooroso colpe que o cavaleiro das duas espadas fez. Per este colpe aveo 

muito mal e pesa-me ende” (DP, §595, p. 435). 

 Ainda que os estudos em torno do Lançarote tenham notado a referência ao 

Cavaleiro das Duas Espadas e ao golpe doloroso, essa alusão tem sido, a nosso ver, 

desprezada. Balaguer (1925) num segundo artigo sobre as alusões ao ciclo do Pseudo-

Boron no romance ibérico, considera-a fruto do desconhecimento do redactor: 

 
Debe tratarse simplemente de una falsa interpretación del compilador español. El 
original francês alude al episodio de la Estoire del Saint Graal, en que Varlan, rey 
infiel, mato a Lambor con la espada de David.(…) En cambio, el traductor español 
o el compilador del manuscrito 9611, debió creer que se trataba del golpe dado 
con  la “lanza vengadora” a Peleán, por Balín, el caballero de las dos espadas 
(…)Como se ve, este detalle ha de considerarse solo como una variante del texto 
español y no debe pesar sobre el razonamiento de nuestro primer 
articulo377(BALAGUER, 1925, pp. 61-62). 
 

  O episódio protagonizado por Lambor, mencionado por Balaguer (1925)como a 

lição a reter, é mencionado em diversos romances arturianos para justificar como a 

                                                 
377 No artigo mencionado na citação – Balaguer (1924) – este investigador tece considerações sobre os 
episódios finais do Lançarote de Lago. Voltaremos a este trabalho na secção dedicada ao estudo dos 
fólios finais. 
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“Terre Foraine” e o reino de Gales se tinham transformado em Terra Gasta. Segundo a 

Estoire, o bom rei Lambor defronta em batalha o rei vizinho, Varlan. Durante o 

combate, que acontece perto do mar, Varlan vê uma rica nau, aquela que Salomão 

construíra, e entra, recolhendo a espada de David que aí se encontrava. Com essa arma, 

mata Lambor e Deus inflige um castigo sobre o reino: 

Si en avint si grant persecucion a ambedeus les roiaumes, el roiaume de Terre 
Foreine et el roiaume de Gales, por le vengement del roi Lambor que Dex amoit 
tant, que de grant tens les terres as laboreors ne furent gaagnies, ne n’i croissoit 
ne blé, ne autre chose, ne li arbre ne portoient fruit, ne es eves ne trovoit l’en 
poissont se molt petit non. Et par ce fu puis apelee la terre des dous roiaumes la 
Terre Gaste (ESG,§891, p. 566)378. 
 

 Todavia, se a explicação para a terra deserta não parece colocar dúvidas, o 

mesmo não acontece para o golpe doloroso que tolhe o rei Peleam. De facto, como já 

notou Miranda (1998, p. 231, nota 765), enquanto que a Estoire afirma que o rei Peleam 

recebeu aquele ferimento numa batalha em Roma (ESG, §892, p. 566), O Lancelot 

relaciona-o com o manejo indevido da espada de David (LM, t. V, §XCVIII, p. 273), 

parecendo aqui aglutinar o golpe desferido por Varlan e o ferida do rei Pescador. Além 

disso, aquilo que Galaaz virá repor aquando da sua vinda é a integridade física do avô e, 

consequentemente, a ordem do reino. Segundo Miranda (1998, p. 230, nota 765) há que 

ter em consideração que tão diversas explicações para o golpe doloroso e suas 

consequências possam ter motivado alguma dispersão de leituras que resultariam quer 

em omissões, quer em confluências de sentido:  

 

De facto, o LANCELOT do ms. 9611BNM, que poderá ter constituído parte 
integrante da configuração cíclica que transitou para Portugal em meados do séc. 
XIII, revela o mesmo tipo de confusão [na explicação do ferimento de Peleam nas 
coxas] no episódio da concepção de Galaaz, ao substituir o golpe que havia sido 
vibrado pela espada de David no rei Lambor (…) por uma alusão ao golpe do 
cavaleiro das duas espadas (…) é visível, pelo menos, que a iniciativa redactorial, 
responsável pela adaptação da matéria do TRISTÃO EM PROSA e da 
CONTINUAÇÃO DO MERLIN não conseguiu evitar uma enorme confusão entre 
tantos golpes de espada ou de lança. (MIRANDA, 1998, p. 230, nota 765). 

                                                 
378 É interessante verificar que no Lançarote se encontra uma referência que concorda com o que se diz na 
ESG a respeito da infertilidade da terra quando foram reveladas as maravilhas do graal. Depois de ter 
matado Melegant, o cavaleiro chega a um belo castelo chamado Flega rodeado por uma floresta 
verdejante, mas aí “ no tenían viñas ca eran todas destruídas desde quando las maravillas del Sancto Grial 
fueron descubiertas, así como el cuento lo ha devisado” (LL, CLII, p. 230). As versões francesas 
consultadas contém a mesma menção, mas diz-se que o conto ainda vai contar por que não havia vinhas: 
“si come ciz livres le vos contera ça avant” (LM, t. II, §L, p. 240; ms. 751BNF, f. 234rI). Micha (1978) 
refere em nota que tal anúncio nunca chega a concretizar-se (MICHA, 1978, p.240, nota 30). A nosso ver, 
é significativo que o tempo verbal do verbo contar seja, no Lancelot o futuro e no Lançarote o pretérito. 
A lição do romance castelhano indicia que a Estoire já estava escrita e era conhecida.  
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 A nosso ver, a leitura que há a fazer desta referência prende-se com o universo 

de textos a que se queria filiar o romance. O Lançarote, à semelhança do que acontece 

com a versão acolhida em DP, testemunha a adaptação do texto à Suite du Merlin, não 

sendo na possível confusão de golpes que reside o cerne desta alusão, mas sim na 

estratégia redactorial que indicia. 

   Entwistle (1942), na sua obra magistral sobre a recepção da matéria arturiana na 

Península, quando se detém na menção ao Cavaleiro das Duas Espadas no Lançarote 

defende ideia contrária àquela de Balaguer (1925), ainda que suportada num argumento, 

quanto a nós, discutível: 

 

 Isto [ a referência ao golpe doloroso encetado por Balain] não está só em 
contradição directa com a história da Vulgata, mas nega parcialmente o segundo livro 
de Lanzarote de Lago em que aparece um Cavaleiro das Duas Espadas diferente; por 
estas razões o êrro entraria adentro da Península (ENTWISTLE, 1942, p. 189). 
 
 De facto, à semelhança do que acontece no Lancelot en Prose, a versão ibérica 

conserva um episódio em que intervém Eliezer, avúnculo de Peles, um cavaleiro que 

empunha duas espadas. Esta passagem situa-se no momento em que Gauvain e 

companheiros, Yvain, Guerréhes, Gahariet e Mordered, decidem ir em demanda de 

Lancelot de quem entretanto não se tinha notícias. Pelo caminho, chegam a um 

cruzamento onde se deparam com uma cruz negra. Segue-se uma longa explicação do 

significado dessa cruz, retomando aquilo que já se narrara na Estoire del Saint Graal. 

Quando o conto regressa “ à sua direita via”, voltando a falar dos cavaleiros que 

demandavam Lancelot, Gauvain combinou com os seus companheiros que cada um 

partisse por caminho distinto para saber novas do filho de Ban de Benoic, voltando a 

encontrar-se daí a oito dias junto a uma outra cruz que estava no final daquela floresta. 

Nesse momento, ouvem um grito desesperado de uma donzela que lamentava a morte 

de um dos melhores cavaleiros do mundo. A donzela condu-los ao local de onde vinham 

os gritos e aí deparam-se com um cavaleiro que lutava esforçadamente contra doze379 

adversários. Gauvain acorre em auxílio do cavaleiro, que, graças à sua intervenção, 

vence os seus inimigos. O sobrinho de Artur fica espantado quando repara que o 

cavaleiro trazia duas espadas e pede-lhe, como recompensa pela sua ajuda, que lhe 

explique por que tem duas armas.  

                                                 
379 Na edição de Micha são dez e não doze os adversários de Eliezer (LM, t.II, §LXI, p.326). 
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 O cavaleiro começa por lhe mostrar que uma das espadas está quebrada, sendo 

que da ponta caíam espessas gotas de sangue. Gauvain e seus companheiros, surpresos, 

desejam saber mais sobre aquela espantosa aventura. Eliezer, antes de continuar a 

narração, pede-lhes que tentem unir a ponta quebrada, mas não conseguem satisfazer o 

seu pedido, pois a nenhum estaria destinado “dar cima” às aventuras do Graal. Desolado 

por Gauvain ter falhado aquela prova, o cavaleiro conta-lhes quando e como aquela 

espada se partira. De novo, se retomam acontecimentos que se passam na diegese da 

Estória do Santo Graal, uma vez que é dito que a espada se partira no tempo em que 

José de Arimateia veio à Grã-Bretanha espalhar a palavra de Cristo. O pai de Josefes 

encontrou numa floresta um cavaleiro pagão que lhe disse que um seu irmão estava 

muito doente num castelo e que nada lhe trazia melhoras apesar das insistentes preces 

aos deuses. José garantiu-lhe que não seria nenhum dos ídolos que curaria o doente e 

acompanhou-o com a promessa de lhe restituir a saúde. Quando estavam a chegar ao 

castelo, um leão que se havia soltado atacou o cavaleiro e matou-o. Os seus vassalos, 

vendo morto o senhor do castelo, prenderam José e o mordomo do castelo feriu-o numa 

perna com uma espada “ansí que finco la mitad de la espada en la pierna de Josep (LL, 

Cap. CLXXXVI, p. 268). José de Arimateia pediu aos pagãos que lhe trouxessem todos 

os doentes do paço que curou. Invocando Jesus Cristo, conseguiu ressuscitar o cavaleiro 

morto pelo leão e converter todos os habitantes. O mordomo confessou que tinha ferido 

José numa perna e que a sua espada se partira. O pai de Josefes retirou o troço da espada 

da sua coxa e, espantosamente, dela caíram gotas de sangue. Perante esta maravilha, 

José profetizou: 

 

Ay, espada buena e fermosa, jamás non serás juntada fasta que te tenga en sus 
manos aquél que las grandes aventuras del Sancto Grial llebará al cabo, mas 
luego que te terná te juntarás a fina fuerça (LL, cap. CLXXXVI, p. 271). 

  

 Eliezer explica que trazia consigo aquela santa relíquia na esperança de 

encontrar o seu destinatário e também porque sempre que a beijasse, ela o protegeria de 

receber um golpe mortal. Gauvain e seus companheiros dizem-lhe que quem deveria 

provar tamanha aventura seria Lançarote, o melhor cavaleiro do mundo, mas Eliezer 

não os acompanha, voltando para junto do Rico Rei Pescador.  

 Como se vê pelo nosso resumo, o episódio constante nas versões do Lancelot 

não entra em contradição com a passagem onde se narra o golpe doloroso deferido por 

Balaain, uma vez que não é ao ferimento que motivou a paralisia de Peleam que se 



 249

alude, nem tão pouco à morte que causou a Terra Gasta, mas sim a um outro golpe de 

que José de Arimateia fora vítima. Acrescente-se ainda que o golpe doloroso, de acordo 

com a Suite du Merlin, não foi desferido por uma espada, mas por uma lança: 

 
Ore comenchent les aventurez e lez mervaillez du roialme aventurus, qui ne 
remanderont devant que chierement serra achaté che que la Seintim Lanche ont 
atouchez lez mains ordes e cinchies e ont navré le plus prodhome dez princez. Si en 
prendera li Haus Maistrez sa venjanche sor cheus qui ne l’ont pas deservi (SM, 
§203, pp. 161-162, sublinhado nosso). 
 

  

 O facto de Balaain ser conhecido como Cavaleiro das Duas Espadas, 

denominação que poderia, de alguma forma, colidir com a de Eliezer ao surgir na 

mesma narrativa, é também explicado na Suite. Um dia, estando Artur e seus barões 

reunidos, chega à corte uma donzela, a Dame de l’Isle d’Avalon, que tem cingida uma 

espada que só o melhor cavaleiro do reino será capaz de tirar. Artur e os nobres tentam 

em vão acabar a aventura, mas um povres chevaliers não permite que ela abandone a 

corte, sem antes tentar retirar-lhe a espada. O cavaleiro desconhecido passa a prova e, 

como recompensa, decide ficar com a espada, apesar da donzela lhe dizer que ela ainda 

será causa do seu infortúnio. Mais tarde, quando não quer revelar a sua identidade, 

adopta como cognome Cavaleiro das Duas Espadas, como diz o seu irmão Balaan: 

 
Et Balaans, qui ne veult pas que ses freres soit conneus, dist au roi: “Sire, bien le 
poés savoir. Les II espees qu’il porte sont senefiance de son non. Si saichiés que 
quant vos orrés parler du Chevalier as II Espees, che iert de lui” Et li rois respont 
que bien doit avoir cestui non, puis que il porte les II espees (SM, §118, p. 87). 
 

 Recorde-se que no episódio em que intervém Eliezer, ele diz o seu nome quando 

os cavaleiros lho perguntam, nunca se identificando como cavaleiro das duas espadas: 

“yo he nombre Eliascar, el fijo del Rico Rey pescador que tiene el Rico Grial en su 

casa” (LL, CLXXXVI, p. 271). Assim, o argumento apresentado por Entwistle (1942) 

no sentido de se considerar um erro a menção a este cavaleiro não parece decisivo 

depois de uma leitura mais apurada dos romances em apreço380.  

                                                 
380 A este respeito, consideremos a versão portuguesa da Estória do Santo Graal que não só mantém a 
narração do golpe de que foram vítimas Lambor e os dois reinos, como conta que Peleam foi ferido pelo 
Cavaleiro das Duas Espadas, não resultando destas duas afirmações, a nosso ver, nenhum tipo de 
incoerência interna uma vez que se contextualizam acções respeitantes a duas personagens distintas que 
terão ocorrido em momentos diferentes.  
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 Fanni Bogdanow (1999), num artigo dedicado aos fólios finais do Lançarote de 

Lago, opõe-se à opinião defendida por Balaguer (1925), afirmando que a referência ao 

Cavaleiro das Duas Espadas provém do designado ciclo da Post-Vulgata: 

Notabily it includes certain references to episodes peculiar to the Suite du Merlin 
section of the Post-Vulgate Roman du Graal. The first of these allusions is found in 
the account of Galaad’s conception (…) the Spanish Lançarote states specifically 
that the Dolorous Stroke had been struck by the Cavallero de las dos Espadas, a 
clear reference to the incident in the Post-Vulgate version of the Suite du Merlin 
(BOGDANOW, 1999, pp. 441-442). 

 

 Todavia, a investigadora de Manchester não questiona o que esta alusão poderia 

significar na estrutura do romance, nem se refere à existência de conexões entre este e a 

Suite. Apenas afirma que o tradutor, ou o redactor da versão original, conhecia os textos 

a que alude.   

 Na realidade, esta referência não pode ser um mero deslize do tradutor 

castelhano, tendo em conta que se trata de um motivo estruturante do ciclo do Pseudo-

Boron, encontrando-se em vários dos ramos do ciclo. Assim, é provável que o redactor 

modificasse o texto porque, conscientemente, de acordo com a leitura da Suite, sabia 

que Galaaz poria fim ao golpe doloroso desferido por Balaain. Para um conhecedor da 

Suite, a versão fornecida pelo Lancelot teria de ser corrigida.  

 Para além da menção ao Cavaleiro das Duas Espadas, a versão hispânica contém 

ainda uma remissão para a “Gran Historia do Graal”, sendo que os textos franceses 

consultados remetem, no mesmo ponto, para a “Queste del Saint Graal”. No nosso 

entender, a remissão que se documenta no ms. 751BNF e na edição Micha é 

prospectiva, ou seja, refere-se à vinda de Galaaz que há-de restaurar a prosperidade do 

reino, como se contará na parte do ciclo da Vulgata correspondente à demanda do Graal. 

Já a indicação redaccional que encontramos no Lançarote de Lago não tem, no nosso 

entender, um sentido tão linear dependendo da leitura que se faz da relação sintáctica 

entre os constituintes da frase, como se pode verificar abaixo: 

 

A oração introduzida por “que” não faz parte 
da frase principal (a frase divide-se em três 
blocos sintácticos): 

A oração introduzida por “que” faz parte da 
oração principal (a frase divide-se em dois 
blocos sintácticos): 

el cual cuidaba ser tornada la tierra en su 
estado bien como de primero/  
que por el doloroso golpe que el Cavallero de 
las Dos Espadas fizo fue tornada en pobreza y 
en lloro/  
ansí como la gran historia del Sancto Greal lo 
devisa cumplidamente. 

el cual cuidaba ser tornada la tierra en su 
estado bien como de primero/  
que por el doloroso golpe que el Cavallero de 
las Dos Espadas fizo fue tornada en pobreza y 
en lloro ansí como la gran historia del Sancto 
Greal lo devisa cumplidamente.  
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 Assim, a oração que encontramos na versão castelhana, “que por el doloroso 

golpe que el Cavallero de las Dos Espadas fizo fue tornada en pobreza y en lloro”, pode 

ser considerada um modificador apositivo da frase principal, “por el cuidaba ser tornada 

la tierra en su estado bien como de primeiro”, e o advérbio “ansi”, na oração seguinte, 

“ansí como la gran historia del Sancto Greal lo devisa cumplidamente” refere-se não à 

forma como se conta o golpe dado por Balaain, mas sim à narração do percurso de 

Galaaz, aquele que iria acabar com as desventuras, à semelhança do que acontece nas 

versões francesas. Porém, se considerarmos que esse advérbio é parte integrante da 

oração que se inicia com "que” então conduz-se o público para o romance onde se 

explica como foi feito o golpe doloroso, a Suite du Merlin.  

 Estamos perante uma encruzilhada de possibilidades que nos parece impossível 

desvendar, tendo em conta o pouco que se sabe sobre sintaxe e pontuação medieval381”. 

Todavia, de acordo com Bogdanow (1998, p. 48) que se baseia em indicações 

redaccionais que constam na Suite, no Merlin e na designada Queste Post-Vulgata, “the 

Post-Vulgate author entitles the whole of his romance the Haute Estoire del Saint 

Graal, the Estoire del Saint Grahaal or the compte du Saint Graal”. Se assim for, o que 

o redactor do texto original do Lançarote pretende é remeter para o núcleo central do 

Pseudo-Boron, a Estoire del Saint Graal, o Merlin e a sua Suite e a Queste tratando-se a 

designação “Gran Historia do Graal” de uma remissão consciente. Este pode ser mais 

um argumento a favor das conexões entre esta versão do Lancelot e o Pseudo-Boron 

uma vez que se considera que a designações como “Gran Historia do Graal” são uma 

marca dos romances desta configuração cíclica (Bogdanow 1998, p. 48).  

 Pelo que vimos até aqui, parece inegável a relação entre o Lançarote e a Suite du 

Merlin. O redactor da versão original do romance ibérico, ciente de que as versões 

francesas que conhecia não tinham relações com aquela obra, introduziu pistas que 

permitissem aproximar a grande “estória de Lancelot” da “Gran Historia do Graal”. 
                                                 
381 Prova de que se trata de um passo sensível na estrutura do Lancelot en Prose e de que a obra para onde 
se remete encontra variações noutras versões, é o texto editado por Sommer, constante no ms. Add. 
10293, que retém outra lição. Assim, não se remete para a Queste del Saint Graal como nas versões que 
citámos, mas à semelhança do que acontece no romance castelhano, para a Ystoire du Graal: “si come li 
contes a devise apertement en l’Ystoire du saint Graal” (Lancelot, p. 110). O uso do passado composto na 
forma verbal “a devise” indicia que aquilo para onde se remetia era a história do golpe doloroso, e não a 
vinda de Galaaz. Como se vê, as indicações redaccionais, ainda que preciosas bússolas nestas narrativas, 
são muitas vezes alvo de modificações por parte dos redactores que as reescrevem consoante os seus 
propósitos e entendimento do texto. Além disso, esta flutuação de designações nos mss. que conservam o 
Lancelot indica também que o facto de se encontrar menção distinta no texto ibérico não indicia que esta 
tenha sido levada a cabo na Península mas que, provavelmente, já assim se encontrava no original.  
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Através de pequenas indicações, o redactor intenta reconfigurar o Lancelot procurando 

integrá-lo, de forma explícita, num vasto universo romanesco diferente do herdado, mas 

inegavelmente dotado de uma estrutura coerente.  

 

2.1.4 – A Prova da Espada.  

   

 Depois de ter estado com Amida, Lançarote abandona o paço e parte em 

demanda de aventuras. No caminho, encontra a donzela que o curara quando bebera 

água envenenada de uma fonte. Depois de a salvar de um cavaleiro que a importunava, 

ambos cavalgam juntos até à casa da irmã da jovem. Lancelot aí pernoita, mas parte de 

manhã. O dono da casa acompanha-o e pelo caminho revela-lhe que Estor de Mares era 

filho bastardo de Ban de Benoic. Surpreso, Lancelot quer conhecer a história do irmão e 

o seu acompanhante conta-lha em detalhe, mencionando os amores entre Ban de Benoic 

e uma bela donzela cujo fruto fora Estor. É durante esse relato que surge a alusão, 

exclusiva do texto ibérico, a um pormenor constante no Merlin: 

 

Lançarote de lago (LL, 
CCLXI, p.337) 

Lancelot (ms. 751BNF, f. 

286rI) 

Lancelot (LM, tIV, §LXXIX, 
p. 223) 

Así fue que cuando 
Uterpa[n]dragón, rey de la 
Gran Bretaña, murió, el rey 
Artur fue rey, ansí como 
sabedes por elección de la 
espada. Entonzes se 
ayuntaron ý todos los reyes y 
perlados y condes y ricos 
omes de la tierra para lo ver 
sagrar e coronar y por le fazer 
omenajes por villas y por los 
castillos. 

Il avint quant li rois 
Uterpandragons fu mors et 
l’en vot coroner le roi Artus, 
que li haut honme qui 
d’Uterpandragon avoient 
detenne terre furent mande382 
por faire lui homage. 

Il avint, fait li chevaliers, n’a 
mie lonc tans, quant li rois 
Uterpandragon fu morz et 
l’na vost couronner le roi 
Artu qui lors est jovenes 
enfés, que li baron qui de 
Uterpandragon tenoient furent 
mande devant le roi Artu et 
por recevoir lor fiez de lui et 
por faire lui homage. 

 

 A inclusão desta referência pode, a princípio, ser entendida como paradoxal. 

Como temos vindo a verificar pelas informações que se documentam ao longo do 

Lançarote, o nosso redactor conhece a Suite du Merlin, que deseja relacionar com o 

texto que tem em mãos. Todavia, a prova da espada que legitima a realeza de Artur, 

nunca é mencionada naquele romance. Artur empunha uma espada durante um 

aguerrido duelo contra Pelinor, mas a sua arma, de menor valor do que a do adversário, 

                                                 
382 furent mande (abrev) fure mande (abre), expressão repetida pelo copista. 
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acaba por se partir (SM, §58, p. 46). Merlim salva o monarca e, posteriormente, condu-

lo a um lago de onde sairá uma espada digna de rei. Artur recebe-a das mãos de uma 

donzela prometendo-lhe em troca um dom em branco (SM, §§63-65, pp. 50-52).  

 As “duas espadas” de Artur representam, a nosso ver, duas formas distintas de se 

conceber a realeza. Na parte que compreende o Merlin, Artur é um rei eleito por Deus, 

obtém a espada régia graças a um milagre e ao favor da eleição divina. Na Suite du 

Merlin, com o é sabido, a figura de Artur é negativizada, reforçando-se a sua fragilidade 

enquanto monarca (Laranjinha, 2005). Esta contradição entre o Merlin e a sua 

continuação, para além de ilustrar as possíveis incongruências numa tão ampla 

continuação romanesca, espelha, essencialmente, diferentes concepções da realeza e 

também indica que o propósito de inferiorizar Artur fazia parte da estratégia redaccional 

do ciclo do Pseudo-Boron383.  

 De que forma poderemos compreender a evocação da espada que Artur retirara 

do padrão no Merlin? A nosso ver, esta referência abona a favor do conhecimento que o 

redactor tinha do universo arturiano. Repare-se que o narrador de todas as versões do 

Lancelot reporta o leitor para a época de Uterpadragon, ou seja, para a diegese do 

Merlin. Assim, não seria pertinente mencionar a famosa Excalibur de acordo com a 

Suite, mas sim um acontecimento que permite que o público se situe no tempo em que o 

acontecimento que se contava – a concepção de Estor – tinha ocorrido. Além disso, na 

Suite, nada nos é dito sobre como Artur foi rei e é essa informação que o redactor do 

Lançarote recolhe do Merlin, romance onde esse facto é narrado.384 À semelhança do 

que acontece no que diz respeito ao parentesco de Keu, cuja afinidade com Artur passa 

a ser parte integrante da personagem, sendo, por essa razão, referida em vários livros, 

também a prova da espada é sinónimo da ascensão de Artur ao trono. 

  Para além disso, como sabemos, as informações que o Lancelot en prose retoma 

do Merlin, nem sempre são coincidentes, havendo, no que diz respeito à narração do 

nascimento de Merlim, várias versões, como já tivemos oprtunidade de verificar na 

                                                 
383 De acordo com Vinaver (1958) o surgimento de Excalibur na Suite evoca o cenário do seu 
desaparecimento na parte designada Mort Artu. Para além disso, Ana Sofia Laranjinha (2005) afirma que 
o episódio da espada na Suite reforça a dependência de Artur em relação a Merlim e a sua incompletude 
enquanto figura régia: “ao contrário da cena do Merlin de Boron, a aventura da espada não prova que 
Artur seja o rei predestinado de Logres, mas simplesmente que, apesar da sua inexperiência, terá a ajuda 
de Merlim para conservar o poder. (LARANJINHA, 2005, p. 305).  
 
384 A prova da espada seria, certamente, um dos episódios do Merlin que mais ecos teriam na memória 
dos receptores destas narrativas. Lembremos a este propósito que Galaaz, no início de DP, passa por uma 
prova semelhante ao retirar a espada do “Perrom Merlin”.  
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parte II deste trabalho. Assim, esta alusão comprova apenas as ligações entre a redacção 

desta versão do Lancelot e o “Livro de Merlin” na sua totalidade, não significando, no 

contexto do Lançarote de Lago, qualquer incongruência ou desconhecimento da matéria 

arturiana.  

 Desta forma, esta referência, que numa primeira leitura questionava a validade 

da hipótese que temos vindo a colocar, apenas a reforça. De facto, nenhuma destas 

alusões é inocente ou reveladora de parco interesse e conhecimento do universo 

arturiano. Pelo contrário, todas elas, até aqui, demonstram o desejo que o redactor da 

versão original do Lançarote tinha de transformar a sua obra em mais do que um 

romance biográfico.  

 Para além de querer aproximar a sua narrativa dos livros matriciais do ciclo do 

Pseudo-Boron, o redactor parece também ter em mente o propósito de relacionar o livro 

deste cavaleiro com aquele que lhe poderia equivaler, Tristan. É nos fólios finais que 

esse objectivo se torna mais claro, mas também ao longo do romance notamos uma 

inclusão, proveniente do Tristan en Prose, que parece revelar esse intuito.  

 
2.2- Tristan en Prose  
  

 O objectivo de ligar o Lançarote e o Tristan en Prose foi já objecto de análise, 

como se verifica pelos pioneiros artigos de Balaguer (1924, 1925) e Bogdanow (1999). 

Contudo, o estudo das relações entre estes dois romances centra-se quase 

exclusivamente na menção que encontramos no cólofon:  

 

 “Aquí se acava el segundo e tercero libro de Don Lançarote de Lago y á se de 
 comenzar el Libro de don Tristán”. 
 
 O estudioso catalão defende que todas as alterações que se encontram nos fólios 

finais do Lançarote tinham como principal propósito “el deseo de interpolar un trozo 

del Tristán” (BALAGUER, 1924, p. 291). Fanni Bogdanow secunda esta opinião, 

baseando-se na análise de parte dos derradeiros episódios que constam do ms. 

9611BNE, concluindo que a razão das particularidades que se localizam no fim do 

romance espelham “no doubt his desire to provide a transition between the end of his 

‘Third Book’ of the Lancelot and the Libro de Don Tristan” (BOGDANOW, 1999, p. 

448). Conforme já dissemos, os fólios finais do ms. 9611BNE serão objecto de estudo 

em secção própria, pela complexidade e riqueza de informações que veiculam a respeito 
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da composição do texto peninsular. Assim, ainda que concordemos, como se verá, com 

as afirmações dos investigadores anteriormente citados, é necessário contabilizar uma 

outra referência relacionável com o Tristan anterior aos fólios finais e às intenções 

expressas no cólofon. 

 
2.2.1 – La reina de Norgales.  
  

 O episódio em que agora detemos a nossa atenção situa-se no Tercero Libro 

numa secção dedicada às aventuras que Lançarote defronta quando conduzido pela 

“Donzella Vieja”. O cavaleiro e Lionel chegam a um castelo onde cinco irmãos estavam 

em guerra com o pai, o duque Gavelas. A donzela velha que os guiava engana-os ao 

dizer-lhes que o duque tinha deserdado os filhos injustamente, retirando-lhes terras que 

eram suas por direito. Lançarote e Lionel juram lutar do lado dos cinco irmãos e fazer 

com que a justiça seja reposta. Após o sucesso na batalha, Lançarote pede-lhes que 

soltem três cavaleiros que tinham cativos, Gariete, Agravain e Guerrés, o que eles 

prontamente fazem por ser vontade daquele que lhes tinha concedido a vitória. Lionel e 

o primo partem e, devido ao grande calor que fazia, descem dos seus cavalos e 

descansam em baixo de uma macieira. Lançarote, talvez mais fatigado devido  à refrega 

com o duque, adormece de imediato. Lionel parte em auxílio de uma donzela que um 

grande cavaleiro havia tomado após ter matado os dois irmãos que a acompanhavam e 

“non quiso despertar a don Lançarote, porque lo no tubiese por cobarde” (LL, 

CCXXXV, p. 315). 

  Enquanto Lançarote dormia, passa por ali uma linda donzela. Cativada pela 

beleza do filho de Ban de Benoic, chama duas damas que a acompanhavam, Morgana e 

Sebila, e revela-lhes que muito deseja ter aquele cavaleiro. Segue-se uma disputa entre 

as três, aduzindo cada uma razões para merecer Lançarote. No final, elas acabam por 

aceitar o conselho de Morgana:  

 

encantémoslo así que no pueda despertar en cuanto quisiérmos y pongámoslo en 
las andas y llevémoslo al Castillo de la Carreta; y desque aí fuere abía de fazer 
quanto nós quisiéremos a mal de su grado(LL, CCXXXVIII, p. 317). 

  

 Lançarote, durante o sono, momento favorável à libertação da alma (Le Goff, 

1994, p.304), está à mercê destas três mulheres, cuja natureza feérica as várias versões 
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do romance confirmam, nomeando-as com exactidão. Atentemos nos textos para 

vermos o que nos dizem sobre elas: 

 
Episódio das “Três Dueñas”385 
Lançarote do Lago  (f.299r)386 Lancelot (ms. 751 BNF, 

f.278rI ) 
Lancelot (LM, 
t.IV§LXXVIII, p. 173) 

En esta parte dize el quento 
que quando Lionel se partió 
de don Lanzarote y lo dexo 
durmiendo que luego de ay a 
una poca de ora pasó por ay 
una fermosa donzella que 
hera Reyna de froresta un 
reino que comarca con 
Norgales […] y luego llamo 
dos dueñas que iban con ella 
y la una hera  Morgai 
hermana del rey Artur y la 
otra hera Sevilla y estas tres 
heran las dueñas del mundo 
que mas savian de 
encantamientos de caraturas 
salvo la reyna de Norgales y 
la dueña del Lago.  
 
 
 
 
 
 

Or dit li contes que quant 
Lanceloz fu remes dormant 
apres ce que Lyonniax en fu 
alez ne demora mie 
grantment que par illuec 
passoit une mult bele dame 
qui estoit roine de la 
forest387de Sorestant qui 
marchissoit a Norgales par 
devers Sorelois[...] ele apele 
II 388 dames dont l’une estoit 
Morgue la Fee la seror le roi 
Artu et l’autre avoit non 
Sebile l’anchanteresce et  
s’estoient les III fames el 
monde qui plus savoient 
d’ancha[l]ntement et des 
charaies fors la dame del lac. 

Or dit li contes que quant 
lanceloz fu remés dormant 
aprés ce que Lyoniax s’en fu 
alez, ne demora mie 
gramment que par illuec 
passoit une bele dame qui 
estoit reine de la terre de 
Sorestan qui marchisoit a 
Norgales par devers Sorelois 
[...] Ele apele II dames dont 
l’une avoit noem Morgue la 
fee et l’autre Sedile la roine et 
ce estoient les III fames ou 
monde qui plus savoient 
d’anchantement et de charaies 
sanz la Dame del Lac.  

 
 Em todas as versões, as personagens são identificadas como sábias em 

encantamentos e outros sortilégios, confirmando-se aquilo que o texto já sugerira sobre 

a esfera do maravilhoso. O público sabe que a aventura que Lançarote enfrentará está 

longe dos torneios. Além disso, há que nomear as três donzelas para que sejam 

inequivocamente reconhecidas: a rainha da Floresta, ou de Sorbestan na versão editada 

por Micha389, Sibila e Morgana.  

                                                 
385 Todos os sublinhados são nossos.  
386 Para uma leitura ligeiramente distinta, menos conservadora, veja-se LL, CCXXXVIII, pp. 316-317). 
387 roine de la forest (de la forest) repetido pelo copista. 
388 III , o primeiro <I> está subponteado pelo copista. 
389 Supomos que o redactor da versão ibérica terá elidido o topónimo Sorbestan por não o ter entendido, 
talvez porque é graficamente semelhante ao vocábulo floresta. É também verosímil que a elisão desta 
palavra se tenha devido ao facto de o redactor do Lançarote não supor necessária esta especificação, 
julgando-a supérflua ou até comprometedora de sentidos. Como mais adiante se verá, ao nomear uma das 
personagens como rainha da floresta, o redactor identifica-a com o ambiente em que se move, facilitando 
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 A metonímia empregue na designação rainha da floresta, conservada na versão 

ibérica e naquela transmitida pelo ms. 751 BNF, evidencia, mais uma vez, a necessidade 

de situar estas personagens num ambiente sobrenatural, mas sugere também o típico 

processo de racionalização do maravilhoso que encontramos no romance arturiano em 

prosa (LARANJINHA, 2005, p. 57). A donzela que encontra Lançarote é rainha, não 

fada, de um reino longínquo e misterioso, a floresta. É certo que sabe de encantamentos, 

mas “l’essentiel est qu’elle ne soit plus désignée como ‘fée’ » (GALLAIS, 1992, p. 

172). Todavia, se é certo que ela não é explicitamente designada fada, o mesmo não se 

passa com as outras donzelas que a acompanham. Morgain, irmã do rei Artur, discípula 

de Merlim, é sobejamente conhecida pelos seus dons de feiticeira390, aparecendo várias 

vezes não só no Lancelot en Prose, mas também em diversos romances que compõem o 

ciclo.  

 A sibila, figura da mitologia grega que podia prever o futuro, pertence ao mundo 

das fadas, “parques et fées ont attiré les Sibyles, et il y a de nombreus ‘Sebile’, fées ou 

princesses dans nos romans” (GALLAIS, 1992, p. 13). 

 Assim, estas personagens não apenas conservam vestígios da fada 

(LARANJINHA, 2005, p. 59) mas são identificadas através da antroponímia com o 

mundo feérico. É igualmente certo que os poderes que possuem não são inócuos, nem 

positivos, mas ameaçadores da integridade do cavaleiro que aprisionam durante o sono, 

impedindo-o de prosseguir o seu caminho para fazerem a sua vontade “a mal de su 

grado”. A insistência na sabedoria destas três mulheres é reforçada pela sua comparação 

com a Dama do Lago, discípula de Merlim e conhecedora de encantamentos. Os 

redactores destas versões teriam plena consciência das características dos intervenientes 

nesta passagem, tendo o cuidado de os definir rigorosamente. No Lancelot, a Dama do 

Lago é o único ponto de comparação, o que se compreende pelo enredo do romance. 

Ninienne e Morgana são as únicas fadas explicitamente nomeadas, para além das que já 

mencionámos, e com intervenção significativa na narrativa. A primeira revela um 

carácter algo ambíguo, oscilando entre uma figura do Bem que socorre com os seus 

poderes os cavaleiros que protegera, Lancelot, Boors e Lionel, e uma personagem 

                                                                                                                                               
a interpretação de motivos que remetem para o maravilhoso, cristalizado assim no espaço da floresta e 
naquela que o domina, a rainha.  
390 Partilhamos a opinião de Ana Sofia Laranjinha (2005, p. 58) quando afirma que a transformação da 
fada Morgana em feiticeira testemunha o processo de racionalização do maravilhoso, notório no romance 
arturiano, pois ilustra a necessidade de explicar a origem de fenómenos mágicos através de sortilégios 
aprendidos em livros ou transmitidos por sábios mestres. 
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conotada com o magicus391, como se vê neste excerto, surgindo ao lado de Morgana 

como alguém que sabia de encantamentos e sortilégios. A segunda, uma das principais 

responsáveis pela delação dos amores de Lancelot e Guenièvre, será uma das 

causadoras da queda do mundo arturiano. O seu carácter lascivo e luxurioso é várias 

vezes mencionado ao longo do Lancelot, bem como o ódio que nutre em relação à 

rainha de Logres.  

 No Lançarote de Lago surge uma terceira figura feminina como termo de 

comparação entre as três donzelas e a dama do lago, a “reina de Norgales”. Numa 

primeira leitura, a inclusão desta referência parece-nos estranha ou inexplicável. Se 

apenas tivermos em conta o Lancelot, sabemos que la roine de Norgales é uma 

personagem pouco interventiva, sem qualquer destaque. A sua fugaz aparição, no 

Lancelot en Prose, dá-se no episódio em que Gauvain, conduzido por uma donzela 

amiga de Sagremor, chega ao palácio do rei de Norgales onde estava uma das mais 

belas mulheres que o desejava mais que tudo no mundo. O cavaleiro entra na câmara da 

donzela e ambos têm uma noite de amor. Fatigados, acabam por adormecer e são 

descobertos pelo pai da jovem que jura matar o cavaleiro que desonrou a sua filha. Ao 

contar o sucedido à rainha, esta “commenche trop grand duel a faire” (MICHA, t. VIII, 

p. 383; 751 BNF, f. 90rII). Nada mais se diz ou sabe da rainha de Norgales que, em 

justa medida, não chega sequer a proferir uma palavra.  

 Não poderia ser esta personagem que encontramos na versão ibérica, a par com a 

Dama do Lago, como sábia de encantamentos. Não estando a resposta no Lancelot, 

afigura-se necessário procurar nos outros ramos do ciclo antes de julgarmos esta lição 

errada ou desprovida de sentido.  

 Ora, a roine de Norgales é uma personagem que comparece no texto de um dos 

manuscritos do Tristan en Prose, colacionados por Löseth, o ms. 99 BNF. Este 

testemunho conserva uma redacção distinta do episódio de “Alexandre L’Orphelin”. 

Nessa versão, esta rainha não é uma personagem menor, mas uma das duas damas que 

sempre acompanhavam Morgana. Após o episódio do Lai voir Disant (Löseth, p. 184-

185), em que se denuncia o mau carácter do rei Marc, o ms. 99 BNF intercala o episódio 

de “Alexandre L’Orphelin”, onde um jovem deseja vingar o pai que fora morto por 

Marc. O rei sabe das intenções de Alexandre, seu sobrinho, e planeia matá-lo. Depressa 

estas novas correm pelo reino e Morgana fica a saber da grande proeza do cavaleiro 

                                                 
391 Le Goff (1989, p. 22), o termo magicus remete para o sobrenatural maléfico.  



 259

órfão que deseja ter em seu serviço. Quando parte em demanda do jovem, “s’en va tout 

droitment vers la dame de Norgales et vers Sebille l’enchanteresse » (Löseth, p.189, 

sublinhado nosso), a quem confia o castelo durante a sua ausência.  

 Fanni Bogdanow (1991, pp. 142-147) fornece-nos uma descrição sumária deste 

manuscrito que contém uma versão do Tristão, intitulada, segundo o explicit, Le romans 

de Tristan et de la royne Yseut la Blonde, royne de Cornoaille. De acordo com a erudita 

de Manchester, “le volume donne une rédaction compléte de la deuxiéme version du 

Tristan en Prose, mais contient (…) des interpolations qui ne se retrouvent pas dans les 

autres manuscrites” (BOGDANOW, 1991, p. 143)392. Não é nosso propósito reflectir 

sobre as diversas versões fornecidas pela profusão de manuscritos do Tristan en Prose. 

Não seria possível, apenas através da inclusão de uma personagem, aferir de que versão 

daquele romance teria provindo até chegar ao nosso texto. O que nos interessa sublinhar 

é que a rainha de Norgales, companheira de Morgana, faz parte do universo tristaniano e 

que a sua presença no Lançarote leva a crer que este seria conhecido não de uma forma 

vaga, mas ao ponto de se reter um pormenor que reconfigura a personagem originária 

do Lancelot.  

 Ao invés de ser incoerente, a nova configuração desta personagem coaduna-se 

com o papel que assume em algumas versões do Tristan en Prose que recriaram a  

“reine de Norgales” partindo dos dados já fornecidos. É que para além de ela figurar 

associada a Morgana no texto constante no ms. 99BNF, o episódio do Lancelot, que 

relata o encontro de Gauvain com a filha do rei de Norgales, é retomado por um dos 

redactores ou copistas de outro testemunho do Tristan que lhe dá uma nova forma, 

transformando a até então inócua rainha, numa mulher luxuriosa e adúltera.   

 No Lancelot, esta rainha é mãe da donzela que dorme com Gauvain, como atrás 

já dissemos. No Tristan, na versão transmitida pelo ms. 3325393, a rainha de Norgales 

aparece como amante de Marc, sendo ele o pai da donzela que se envolve com Gauvain. 

A paternidade da jovem é posta em causa e a rainha é condenada à fogueira, acabando 

por ser salva graças à intervenção de Lancelot (Löseth, §631a, p. 441). Parte-se de um 

episódio já conhecido, reconfigurando os seus intervenientes, conferindo um maior 
                                                 
392 A cópia teria sido acabada em 1463, tendo o volume outrora pertencido a Jacques d’Armagnac. A 
investigadora de Manchester já se referira a este testemunho na sua obra sobre o ciclo da Post-Vulgata 
afirmando que este texto contém secções “derived from the Post-Vulgate Queste” (BOGDANOW, 1966, 
p.277). Assim, esta versão inclui-se, de acordo com Baumgartener (1975,p. 86), no grupo das versões 
interpoladas que para além das versões do Tristan integram outros textos.  
393 Este manuscrito não é referido por Baumgartener (1975), nem por Bogdanow (1991). Löseth apenas o 
menciona neste ponto da sua obra, mas nunca o descreve nem refere o local onde se encontra.  
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destaque, ainda que pela negativização, a uma personagem quase inexistente no 

Lancelot394. O redactor do texto original da versão hispânica, conhecendo o Tristan, 

adicionou esta personagem num contexto que se coadunava com as características que 

os redactores tristanianos lhe haviam atribuído.  

 

 

 

 

2.3 – As alusões ao ciclo do Pseudo-Boron no Lançarote. 

  

 Pelo que vimos até aqui, o Lançarote contém mais referências relacionáveis com 

o universo cíclico do Pseudo-Boron do que aquelas referidas pela crítica. Trata-se 

apenas de precisas interpolações, mas não podemos esquecer que as intervenções a que 

os textos são sujeitos dependem, em grande medida, do estilo e vontade dos redactores. 

A versão portuguesa da Estoire del Saint Graal foi também alvo de parca intervenção 

dos redactores no seu processo de composição, consequência, talvez, do lugar inicial 

que ocupa na diegese do ciclo. Assim, também essa narrativa foi objecto de cirúrgicas 

modificações, curiosamente, da mesma proveniência daquelas que vimos no romance 

castelhano. Uma das duas consistentes interpolações que encontramos na “Estória do 

Santo Graal” é a referência ao Cavaleiro das Duas Espadas: 

 

ESG (versão portuguesa)395 ESG (PONCEAU, §892, p. 566) 
Depos el-rey Lambor reinou depos ele seu 
filho que foi tolheito de ambas as coxas de 
hũa lamçada que lhe deu o cavaleiro das 
duas espadas com a Lamça Vingador, 
por omde as avemturas vierão em 
Lomdres, asy como depois esta estorea 
vos contara. E por aquele tolhimento foy 
depois chamado tolheito e chamarom-no 
tolheito porque depois numqua pode sairar 
daquella chaga ata que o muy bom 
cavaleiro Galaz, o filho de Lamçarote, o 
veio ver, mas emtão sem falta, guareçeo.  

Apres lo roi Lambor regna Pellehan, sez filz, 
qui fu mehagniez des dous cuisses en une 
bataille de Rome.  
 
 
 
et por celui mehaign qu’il prist en cele bataille 
l’apelerent puis tuit cil qui le conoissent 
comunalment lo Roi Mehagnié, qu’il ne pout 
onques garir de cele plaie jusq’atant que 
Galaaz li tres bons chevaliers, li filz Lancelot, 
le vint visiter ; et lors sains faille gari il.  

                                                 
394 Todavia, esta personagem terá sofrido várias reconfigurações nas diversas versões do Tristan en Prose. 
Para além das duas que mencionámos, é ainda referida como “amiga” do rei dos Cem cavaleiros (Löseth, 
§368, p.269). 
395 Tomámos como base a edição paleográfica de Carter (1966). Introduzimos pontuação, separámos 
palavras e usámos maiúsculas. Todos os sublinhados são nossos.  
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 Como se verifica, o texto português segue de perto a versão francesa, apenas 

sendo introduzida a figura do cavaleiro das duas espadas como responsável pelo golpe 

doloroso, desferido pela “Lança Vingador”. As semelhanças com a intervenção que 

observámos no Lançarote de Lago são notórias: em ambos os casos não há modificação 

profunda do texto, apenas se acrescenta informação de acordo com a obra para onde se 

quer remeter, a Suite du Merlin. Na Estoire portuguesa, diz-se que “a estorea” há de 

contar, depreendendo-se que a seguir saberíamos as exactas circunstâncias em que 

ocorreu o golpe, isto é, estaria narrado mais adiante no ciclo. No romance castelhano, 

como vimos, a remissão, ao que tudo indica, é retrospectiva, mas nos dois casos a Suite 

é o livro onde confluem as duas indicações redaccionais. 

 A segunda menção que detectamos na versão portuguesa da Estoire del Saint 

Graal é a genealogia de Tristão: 

 

ESG (versão portuguesa, CARTER, cap. CIII, 
p. 330) 

ESG (PONCEAU, §§773-774, pp. 489-

49) 

Depois fez aos outros irmãos o que lhe 
prometeo, que os casou todos tão altamente 
que foi maravilha e omde eles quiserão afora 
somente dous, que hũũ  chamabão Perõ 
que depois por sy casou y outro chamabão 
Sador que se nom quis casar senão a sua 
vontade. Deste Sador saio Apollo, ho bem 
aventurado de Chelida, filho del rey de 
Babilónia, que achou penhada e casou com 
ela, e deste Apollo por linagem de herdeiro 
em herdeiro saio el-rey Félix e deste Félix 
saio el rey Metilamdes e de Metilamdes e de 
Elliabel, irmã de ell rey Mares, saio Tristão 
o namorado e fermoso e bom cavaleiro asy 
como a gram estorea o devisara, que se 
aqyela istorea for a esta ajumtada será 
nosso livro mui grande, e quamdo for 
llugar falaremos nele que depois foi 
companheiro da Tavola Redonda Dees que 
Josefos asy curou dos filhos de Bron começoi 
de amdar polla Gram Bretanha  

Puis refait as autres freres ce qu’il lor a 
pramis, car il les Maria molt hennoreemnet et 
molt hautement, la ou lor volenté s’atorna 
plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quant Josephés ot ensi esploité des enfanz 
Bron, si comença a errer par la Grant 
Bretaigne 

 

 Mais uma vez, a intervenção do redactor é comedida, porém, precisa. Remete-se 

explicitamente para o Tristan, obra que contará os feitos do cavaleiro de cuja linhagem 

a Estória do Graal dá conta. Tal como no Lançarote de Lago, recorre-se a informações 

do Tristan en Prose, neste caso os ascendentes do sobrinho de Marc, no caso do 
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romance castelhano o parentesco de Keu e Artur e a rainha de Norgales, que se 

introduzem na narrativa.  

 O que nos parece particularmente interessante é que o tipo de intervenções na 

versão portuguesa da Estoire e no Lançarote são bastante semelhantes. Assim, ambos 

os romances contêm informações relacionadas com a Suite e com o Tristan o que 

denuncia não apenas o conhecimento destas obras, mas, sobretudo, o propósito comum 

de os relacionar no seio do ciclo do Pseudo-Boron. Para isso, as técnicas de escrita 

usadas foram bastante similares, consistindo no aproveitamento de matéria que depois 

se molda e introduz de forma cirúrgica no relato. Seria tentador pensar que o mesmo 

redactor teria sido o responsável pelas modificações nestes dois romances, uma vez que 

os procedimentos usados são coincidentes e as interpolações provêm das mesmas obras. 

Todavia, no nosso entender, carecemos de dados seguros que permitam validar esta 

hipótese, não podendo, por isso, ir mais além do que a constatação destas similitudes. 

 As referências ao universo romanesco do Pseudo-Boron na “Estória do Graal” 

contêm sempre uma indicação redaccional sob a forma de remissão. Não se passa o 

mesmo, como já vimos, no Lançarote de Lago. Na realidade, apenas uma das alusões 

remete para uma obra, a “Gran historia del Graal”. Todavia, a referência ao número de 

cavaleiros que constituíam a Távola Redonda no tempo de Leodegan e a narração do 

noivado de Artur, em que se menciona Merlim, terá uma intenção semelhante, ou seja, 

situar acontecimentos do passado na obra que precederia nesta configuração cíclica o 

Lancelot, a Suite du Merlin.  

 As outras menções são de natureza diversa e podem ser sistematizadas da 

seguinte forma: 

– inclusão de personagens, a rainha de Norgales, do Tristan en Prose; 

– redimensionamento de personagens, como Keu, colaço de Artur; 

 Estas alusões têm, como já dissemos, o propósito de aproximar o Lancelot do 

ciclo do Pseudo-Boron, mas vão além da ligação de textos assumindo funções 

particulares. Tendo em conta que o Lancelot é um texto onde confluem muitas 

narrativas, mas ainda assim, continuando a ser um longo romance biográfico, é também 

provável, na esteira do que já sugerira Ana Sofia Laranjinha (2005), que só mais tarde 

viesse a ser alvo de modificações:  

 

É possível que só mais tarde – já depoius da refundição da Queste primitiva que 
veio a resultar na Queste do Pseudo-Boron – o Lancelot tivesse sido submetido a 
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algumas interpolações com vista a integrá-lo na nova configuração do ciclo. Ao 
contrário de TP, LP era um texto acabado, cuja génese não estava ligada ao novo 
ciclo: nada mais natural, portanto, que a sua refundição tivesse ocorrido um 
pouco mais tarde (LARANJINHA, 2005, p. 494). 

 

  Se de facto estas cirúrgicas intervenções são mais tardias, poderemos postular a 

hipótese de que, na altura em que teriam sido levadas a cabo, o Lancelot teria já um 

forte concorrente, mais apreciado pelo público, o Tristan en Prose, esse sim, sucessiva e 

amplamente reescrito. Deste modo, a inclusão da rainha de Norgales, personagem 

tristaniana, denota um conhecimento do Tristan não apenas pelo redactor, mas também 

pelo público que reconheceria, certamente, a personagem. 

 A menção a Keu, colaço de Artur, resultante do conhecimento da Suite mas, 

sobretudo do Tristan en Prose, pode explicar-se por razão semelhante, a ampla difusão 

do Tristan, mas adquire, no nosso entender, uma outra dimensão que vai além do mero 

reconhecimento dos laços de parentesco das personagens. Como verificámos na parte II 

desta dissertação, o rei Artur está longe de ser um monarca com um carácter positivo ou 

sequer isento. A versão do ms. 751BNF e o Lançarote apresentam-no, no episódio da 

“Falsa Genevra”, como um rei culpado e traidor. Ora, a nosso ver, a referência a Keu 

como seu irmão de leite enfatiza o seu perfil negativo uma vez que não só se relembra 

que Artur foi fruto de uma união luxuriosa, como também se acentua a sua impotência 

perante os actos irreflectidos de Keu. Artur é um rei culpado, mas também um rei 

trágico marcado pelos seus actos e pelo passado, “representando uma frágil e 

insuficiente realeza” (LARANJINHA, 2005, p. 352). 

 Por tudo isto, supomos que todas estas interpolações revelam uma estratégia 

pensada, levada a cabo por alguém com um profundo conhecimento do romance 

arturiano em prosa, em particular do ciclo do Pseudo-Boron. É necessário ter em conta 

que, como verificámos, todas estas alusões foram incluídas na obra de uma maneira 

cuidada, não colidindo com a estrutura do romance em momento algum. Fanny 

Bogdanow (1966) afirmou, a respeito das referências ao universo do Pseudo-Boron da 

versão portuguesa da Estoire:  

 
No extant French MS. of the Estoire contains these references to Tristan or the 
Chevaliers as Deus Espees, and it is not possible to say whether they were added 
by the Portuguese translator or were already in a French manuscript now lost 
(BOGDANOW, 1966, pp. 159-160). 
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 Cremos que a mesma afirmação é válida para as alusões que encontramos no 

Lançarote de Lago. Todavia, pode-se também defender, como Miranda (2004) postulou 

a respeito dos fólios finais desta versão, que estas modificações no texto, por denotarem 

grande familiaridade com o vasto universo romanesco do Pseudo-Boron, teriam sido 

efectuadas em França, lugar onde um processo de escrita que dependia do conhecimento 

estrutural do ciclo teria sentido: 

 
Como explicar, então, os episódios que constam da sua parte final (…) Será 
compreensível que alguém, em ambiente castelhano os tenha adicionado a esta 
particularíssima versão do Lancelot quando é visível que a Suite du Merlin que 
circulou em Castela possuía já uma forma deveras mutilada que dá pelo nome de 
Baladro del Sabio Merlín (…) Não é impossível, mas é fortemente improvável. 
(MIRANDA, 2004, p. 57). 

   

 A análise dos fólios finais revela-se essencial para podermos tentar desfazer esta 

encruzilhada de possibilidades. Será esse o próximo caminho que nos propomos seguir.  

  

3- Os Fólios Finais 

 

Depois de termos observado as relações que o “Segundo e Tercero Libros” do 

Lançarote del Lago mantêm com outros textos arturianos, nomeadamente aqueles que 

se situam no universo romanesco do ciclo do Pseudo-Boron, chegou o momento de 

dedicarmos especial atenção aos fólios finais deste romance. De facto, nos fólios 349r a 

352v encontramos uma narrativa particular que parece afastar-se do texto que a precede. 

Antes dos textos, comecemos pela “estória”.  

Galban, Gariete, Boors, Lionel e Lançarote decidem abandonar a corte em busca 

daqueles que tinham ido em demanda do amante da rainha e ainda não tinham 

regressado. Antes de partir, o filho de Ban de Benoic tem uma conversa com Genevra 

em que aquela lamenta que o amor dos dois venha a impedir o cavaleiro de concretizar 

as aventuras do Graal. A narrativa afasta-se da versão francesa quando Artur chama a 

rainha e Lançarote para jantar. Quando todos comiam alegremente, eis que chega uma 

donzela da parte de Don Tristan. A mensageira pede a Artur que aconselhe o cavaleiro 

sobre o amor que nutre por Iseu. Afastado da Cornualha, em sofrimento por não poder 

ver a amada, Tristão deseja que o rei lhe diga o que fazer perante tal sentimento que o 

confunde. Artur responde assertivamente, afirmando que, para manter a sua honra e 

nobreza cavaleiresca, Tristan devia abandonar os amores com a mulher de seu tio. 
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Todos os cavaleiros concordam com o conselho de Artur, excepto Lançarote que 

aconselha Tristão a ser fiel ao amor que sente por Iseu, ainda que isso signifique a sua 

morte, pois assim será admirado como o melhor dos cavaleiros e amadores. Ao receber 

a mensagem de Artur e de seu mais nobre cavaleiro, Tristão maldiz o conselho do rei e 

manifesta o desejo de se encontrar com Lançarote que admira. No dia seguinte, a rainha 

defende o filho de Ban de Benoic perante as donas da corte que comentavam a sua 

ousadia, dizendo que ele apenas afirmara o que muitos não haviam ousado dizer. A 

rainha dialoga com o cavaleiro que reafirma, como já fizera na conversa sobre os seus 

amores e a demanda do Graal, que o sentimento que lhe devota é sincero. Além disso, 

diz-lhe que vai partir em demanda de Don Tristan com o intuito de o trazer à corte.  

No seu percurso, o cavaleiro chega à “Insula de Merlín”, após passar uma ponte 

de ferro, e leva a cabo uma série de aventuras anunciadas na Suite, ficando também a 

saber que a espada que acabara de retirar da campa de Balain, o cavaleiro das duas 

espadas, seria aquela que mataria Don Galban. Neste ponto, o texto remete para o 

“Livro de Don Galás” pois é aí que se narra essa história em detalhe. Lançarote, após 

desfazer os encantamentos do “Lecho de Merlín”, aventura também prevista na Suite, 

encontra uma “dona vieja” que lhe roga que abandone a ilha. O cavaleiro acede e volta a 

passar a ponte de ferro, retomando o caminho que o conduzirá ao mar. Aí encontra uma 

barca com doze donzelas a quem pergunta por Tristão. Depois de saberem o seu nome, 

as jovens convidam-no a entrar na embarcação, com a promessa de lhe darem notícias 

sobre o cavaleiro da Cornualha. Depois de navegarem toda a noite, chegam à “Insula 

Fonda” onde “el rey Pelinor hera en una câmara muy rica, y su escudero de don 

Lanzarote fallose cerca de una fuente” (f.355) O romance termina neste ponto com a 

advertência de que se há de começar o “Libro de Don Tristan”. 

 Tendo a “estória” em mente, tempo é de observar os textos. Através deles, 

vamos procurar aferir se o manuscrito que chegou até nós preserva um relato que atesta 

uma refundição do Lancelot feita com o propósito de o acomodar ao ciclo romanesco 

com que dialoga mais de perto. Para além disso, dentro dos limites possíveis que os 

textos que possuímos nos colocam, tentaremos também delimitar diversas camadas de 

escrita presentes nestas passagens. 

 

3.1– O Lançarote e o Fragmento de Imola. 
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Existem várias menções e artigos relacionados especificamente com os fólios 

finais do ms. 9611 BNE. Balaguer (1924) terá sido dos primeiros medievalistas a 

dedicar-lhes alguma atenção. Para este investigador, a peculiaridade do texto resultava 

de uma interpolação feita na Península com o propósito de unir o Lançarote ao Tristan 

que lhe sucederia. O relato que encontramos no final do manuscrito resultaria de uma 

invenção do redactor ibérico:  

   
Ante el deseo de interpolar un trozo del Tristán, el compilador se ve obligado a 
añadir unos capítulos que sirvan de puente a ambos relatos, y es éste el motivo que 
obliga a nuestro compilador a imaginar un episodio banal, y tan corriente en 
libro de caballerías como el mensaje del caballero desgraciado pidiendo remédio, 
aprovechando esta ocasíon para dar cumplimiento a unos pronósticos del Merlín 
del seudo Robert no realizados, como es de suponer, por el Lanzarote de la 
Vulgata que copiaba ( BALAGUER, 1924, p. 291, sublinhado nosso). 

 
 

 A descoberta de um fragmento na Biblioteca Communale de Imola por Mónica 

Longobardi (1987) invalidou a tese da originalidade do romance ibérico apresentada por 

Balaguer (1924). A investigadora italiana encontrou, entre outros pergaminhos que 

serviam de encadernação a um códice do século XVII396, uma tira, que servia de 

lombada ao mesmo volume, que contém no verso algumas frases que dizem respeito a 

um duelo entre Gauvain e outro cavaleiro, do qual o primeiro tinha saído gravemente 

ferido uma vez que já tinha um ferimento anterior, resultado de uma batalha que 

ocorrera no dia de S. João, após a investidura de Lancelot. Segue-se uma extensa 

indicação redaccional. No recto, este fragmento, identificado com a cota 135. A.A nº9(7), 

preserva uma porção de texto que se aproxima daquela que encontramos no Lançarote 

como se pode ver na tabela comparativa que apresentamos abaixo397: 

 

Lançarote do lago Fragmento de Imola 
Agora dize el cuento que un dia enpos d’esto 
que dicho es, estando el rey Artur comiendo 
con sus cavalleros e ricos omes, cuando 

 
 
 

                                                 
396 Dois pergaminhos que contêm fragmentos de códices do século XIV (anos 40-50), escritos em francês, 
um pertencente ao Anseis de Cartaghe e o outro uma Suite du Merlin. O primeiro estava erradamente 
classificado como Chanson de Roland mas é de facto pertencente à gesta carolíngia. O texto relativo à 
matéria arturiana está classificado como “Romanzo de Tristano et Isotta” e insere-se no episódio 
conhecido como “Queste de Ivain, Gauvain e o Morholt”. Considera-se a execução  italiana e relaciona-se 
com a corte de Ferrara onde já se documentam outros títulos arturianos no seu inventário. Este 
pergaminho é um bifólio, que contém a dita “queste de Ivain, Gauvain et le Morholt”. Longobardi (1987, 
p. 239). 
397 O texto a itálico é exclusivo do ms. 9611 BNE, a porção sublinhada encontra-se apenas no testemunho 
italiano e a parte a negrito é aquela que é comum a ambos. 
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alçaron las mesas, entró una doncella ante el 
rey, esto hera en la ciudad de Camalot, y dizo 
al rey: “Nuebas te traigo. Ende todos los 
cavalleros que aman de corazon deven de 
aver pesar y saña ca bien por ventura les 
puede venir a ellos asi de sus amores. Saved 
que Don Tristan, el Fermoso, el amador sobre 
todos los amadores,el que non a par entre 
todos los cavalleros, es echado de Cornualla 
y alongado de su señora de tal maniera que 
non puede tornar a do ama si se no perjura, e 
queda muriendo e cuitado y fara mala fin y 
nunca cavallero tan bueno como el morirá tan 
mala muerte sino a consejo por ti o por otro. 
Imbiate a dezir que le des y consejo y que lo 
deves fazer, porque el te libró de muerte, 
cuando te desarmavan los dos cavalleros la 
cabeza e la doncella te la queria tajar, si el 
entonzes no llegara, y si el entonces te valió, 
ruegate que le valas y non de al sino te tu 
consejo”. Y el rei lo començó a pensar e al 
cabo de una pieza dicho: “Ma comen(350r)çó 
don Tristan de amar, quando començó sus 
amores en la muger de su tio y si el alli non 
amase, mucho podria pujar ca non se en el 
mundo mejor cavallero”. Entonces dixo la 
doncella: “Si el ama sandiamente non lo 
deves tu culpar, que muchos otros mas 
sesudos que ele finieron esta sandez, mas 
dale el mejor consejo que pudieres”. Y dixo 
el rey: “Yo no sabria dar otro consejo, sino 
que quitase de amar alli, que onra ni bien 
ninca le podrá ende venir”. Y ella se fue 
entonces a todos los cavalleros y 
preguntóles qué consejo davan a don 
Tristan. Y todos dixeron que lo que el rey, 
salvo  don Lançarote que dixo ansi: 
“Donzella, dezid vos a don Tristan que yo lo 
aria sin falla que non dexe su amor, pues li a 
començado tan fuertemente, salvo que lo 
mantenga lealmente e que lo non false en dias 
de su vida, y que por muerte ni por vida no 
dexe de amar, mas que muera en el, que el 
deve ser loado y preciado sobre todos los 
cavalleros del mundo, que nunca fueron en la 
Gran Bretaña ca despues de su muerte diran 
‘don Tristan fue el qu nunca tubo par entre 
los cavalleros y entre los amadores, ca el fue 
el mejor cavallero de todos los cavalleros y el 
mayor de todos los amadores” y ansi seria 
loado sobre cuantos en su tiempo son”. Y 
entonces dixo el rey a la donzella: “Agora 
podedes ir a Don Tristan y contadle todo lo 
que fallastes”. Y ela se partió y un su 
escudero de don Tristan con ella y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant sez amors comencerent en la feme de 
sun oncle, pecuié fu et malaventure quant il 
onques sun cuer i mist. Quar se cele amor ne 
fust, il peüst or estre a molt grant chose 
montés, a ce que je ne savoie pas el monde 
dui ausi bon chevalier come il est ». « Rois- 
fet la damoisele- se il a amé folement, de ce  
ne l doiz tu mie blasmer quar maint plus sage 
de lui font folie en ceste chose. Et s’il a amé 
ne tel leu ou il ne deüst, ce li a fet force 
d’amor, que maintes fois mainne plus fort de 
lui l pas et plus outre son gré ; et ce ne li dois 
tu mie metre devant, mes conseiller le selonc 
le miels que tu verras ». Li rois dit qu’il ni set 
metre conseil fors qu’il leist cele amor del tout 
ester, quar bien ne honor ne l’en puet venir au 
loing mes honte et mesaventure ». Est ce tun 
conseil- dit la damoisele-qu’il laist cest 
amor ? ». Oïl, certes ». Ce dit li rois. « Et s’il 
n’en puet, que fera il ? » « Ne sai » Fet il. Et 
ele vient a Boorç si li dist « Sire, conseilleroiz 
vos le bel Tristan autrement que li rois n’a 
fet ? ». « Nanil, demoisele »-fet il- quar li rois 
en a dit le mielz que y peüst estre ». Et ele 
s’en vet por tuz li chevalier de leiens ensi 
come il seoient za et la et demande a [ca]scun 
conseil de ceste chose. Si li avint ens[i que 
ca]scun li respondi ce meemes que li rois li 
avoit respondu. Et quand ele voit qu’ele ne 
prendera rien autre chose, ele s’en vient par 
lanceelot et li dit : « Et vos, sire chevalier, que 
amnderoiz vos au bele Tristan ? Quel conseil 
metroiz vos a sa mescheance sostenir ? ». 
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andubieron tanto que lelgaron donde hera 
don Tristan y contole cuanto le aviniera con 
el rey; otrosi lo que le dixera el cavallero. Y 
don el, don Tristan, con gran saña 
dezia:”Confunda Disla as rey e al su consejo, 
mas Dios me dexe ver aina a ese cavallero 
que vos ese consejo dio, que sé quien es”. 
Dizo [a] la donzella: “este fue don Lançarote 
de lago, el mejor de los buenos cavalleros y el 
mas leal de todos los amadores, ca el sabe 
bien la verdad de tal obra. Y nunca sere ledo 
fasta que sea con el y me resciba por su 
compañero, que con otro no podría fablar mis 
cuitas sino con el”. Ansi dixo que lo faria por 
buena palabra que lo confortó mucho. 

« Damoisele »-fet il- ce ne vos dirai je ore 
pas, mes se je estoie devant lui je li 
conseilleroie ce que je feroie de moi meemes 
et que hom devroit fere, que si amast 
loiaument come fet mesire Tristan, et ce 
meïsmes ne vos deïsse je pas, mes aucune 
chose me covient a dire ». Et quant la 
damoisele entent ceste parole, ele li dit 
« Certes vos m’en diroiz plus, sire, se il vos 
plest ». « Damoisele- fet il-non ferai ore, quar 
il ne est ne leu ne tens, ne ne l me requerés 
mie, je vos en pri ». « Je ne vos en requerrai 
plus »-fet ele- mes je vos en ferai a tel 
requerre, cui priere vos ne refuseroiz pas, a 
mun escient ». Lors vient devant le roi et dit : 
« Sire, je vos pri par cel amor que vos avés a  

 

 Fanni Bogdanow (1999) publicou um artigo em que se deteve nas relações entre 

as versões que acabámos de transcrever. Para a investigadora de Manchester a porção de 

texto conservada no fólio em apreço antecederia o início do romance por ela designado 

Folie Lancelot. As semelhanças que revela com a narrativa conservada no Lançarote 

situam-no próximo da fonte francesa do texto castelhano : 

Now, one of the Imola fragments (135. A.A nº9(7),f.3.d), which must have preceded 
the beginning of the Folie Lancelot, represents a hitherto unknown French source 
of the first incident peculiar to the last section of Madrid ms. 9611 (BOGDANOW, 
1999, p. 445)  
 

 Prossegue depois com a comparação entre as duas passagens concluindo que, à 

excepção da resposta de Lancelot, a versão castelhana e a francesa contêm, 

essencialmente, o mesmo texto398. De acordo com Bogdanow, a versão do ms. 9611 

BNE conteria apenas « minor omissions » face à versão francesa que reproduz a mesma 

sequência de acontecimentos. As diferenças entre os dois textos estão sistematizadas na 

tabela seguinte: 

Lançarote  Imola 
 Alude-se a matéria do 
Tristan: - Tristan salva 
Artur da donzela que o 
queria decapitar;  
Tristan fora expulso da 
Cornualha e não podia lá 
voltar sem perjurar;  
 Boors não intervém; 
Lancelot é assertivo e a 
donzela transmite a Tristan a 

 
 
 
 
 
Começa a meio da resposta 
de Artur; 
Boors intervém 
Lancelot é evasivo, recusa 
dizer à donzela a sua 

                                                 
398 BOGDANOW (1999, p. 446). 
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sua opinião; 
Tristan deseja conhecer L. 
No dia seguinte, Lançarote. 
diz à rainha que vai em 
demanda de Tristan.  
Início das aventuras previstas 
na  Suite  
 
 

opinião sobre os amores de 
Tristan 
a donzela volta a dirigir-se 
ao rei, dizendo antes disso 
a Lancelot que fará um 
pedido que ele não 
recusará (provavelmente 
pedir-lhe –ia que 
permitisse que Lancelot a 
acompanhasse )399 

 

 Parece-nos bastante provável que o texto francês a que o tradutor ibérico teve 

acesso fosse bastante próximo daquele que o fragmento de Imola preserva. Contudo, 

supomos que a comparação das duas versões merece uma atenção maior do que aquela 

que lhe é dedicada no artigo que temos vindo a considerar. Será pertinente observar 

mais de perto as diferentes leituras que os textos nos dão, uma vez que elas nos podem 

ajudar a compreender não só o seu lugar na tradição narrativa arturiana, mas também 

porque contribuem para a definição da hipótese que atrás propusemos sobre a 

possibilidade de estarmos perante um Lancelot refundido.  

 Apesar da parca extensão do texto contido no testemunho italiano, é possível, tal 

como Bogdanow já concluíra (1999, p. 445) que o episódio começasse de maneira 

bastante semelhante àquela que o nosso texto reproduz : chega uma donzela à corte de 

Artur em busca de um conselho. Este esquema narrativo é bastante comum no romance 

arturiano, sendo muitas vezes mote para início de aventuras e demandas. A título de 

exemplo, lembremos a donzela que chega a Camelot com uma carta da Falsa Genevra, 

reclamando o seu lugar por direito, no Lancelot, e na versão castelhana de que nos 

ocupamos, ou a donzela que chega à corte de Artur exigindo que Lancelot a acompanhe 

e ainda uma outra, a donzela laida que pede aos cavaleiros da Távola Redonda que 

passem pela Prova da Espada, ambos no início da Demanda Portuguesa. O que o 

fragmento de Imola não contém, e que nos parece bastante importante, é a justificação 

que a mensageira apresenta para lembrar ao rei que ele tem o dever de ajudar Tristan. O 

cavaleiro da Cornualha salvara o rei da morte certa que uma donzela lhe iria infligir. 

Esta remissão para um acontecimento do passado ajuda a determinar as relações de 

                                                 
399 Longobardi (1987, p. 244) afirma que a próxima personagem a ser interpelada pela donzela seria a 
rainha. No nosso entender, tendo em conta a resposta da mensageira supomos que ela se dirigiria a Artur 
pedindo-lhe autorização para que Lançarote a acompanhasse.  
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intertextualidade entre a versão castelhana e o Tristan en Prose, romance que conserva 

este episódio. Será por aí que começaremos a nossa análise.  

 

3.1.1– O Lançarote e a remissão implícita: a Floresta de Darvances. 

  

  No Tristan en Prose, Tristan procura saber notícias de Artur, que andava 

perdido numa floresta, e do cavaleiro da Beste Glatissant, mas ninguém avistara 

nenhum dos dois. No seu percurso, encontra uma donzela que chora devido a “un gran 

doleur” cujo motivo se recusa a desvendar-lhe pois ele não estava à altura, uma vez que 

não é Lancelot. Tristan, que nunca se identifica, insiste mesmo assim que a donzela o 

conduza ao local onde se passa essa estranha aventura, ao que esta acede. Quando 

chegam a uma bela clareira, deparam-se com um cavaleiro prestes a ser decapitado por 

uma donzela: 

 
Et quant il se sont mis en la prairie, la demoisele regarde devant la tor ou il avoit 
un des plus biax pins del monde. Et desoz le pig avoit deus chevaliers armez qui 
tenoient un chevalier desoz eus, et li ostoient le heaume de la teste. Et une 
demoisele estoit illec qui tenoit une espee tranchant, et voloit au chevalier trancher 
la teste (TP, CURTIS III, §819, p. 125). 

 
 De facto, não é um cavaleiro mas o próprio rei Artur, procurado não apenas por 

Tristan mas por outros cavaleiros da corte, de entre os quais Lancelot, Gauvain, Hestor, 

Lamorat, que também o demandavam. A donzela incita Tristão a intervir: 

 

Or tost, fait ele, frans chevaliers! Va tost, si delivre ce chevalier que cil autre dui 
chevalier tienent soz eus, et velent que cele demoisele meesmes que tu voiz la li 
cope la teste. Saches vraiment que ce est li rois Artus! Et por la grant dote que je 
avoie de li fesoient je tel duel com vos veïstes (TP, CURTIS III, §819, p. 126). 

 

  
 O cavaleiro intervém e salva o rei. Agradecido, Artur deseja saber o nome do 

seu salvador ao que Tristan responde que é um “chevalier estranges”, mas que cedo o 

seu nome será conhecido. Já depois de se separarem, Artur vem a saber por Brandeliz 

que quem o salvara da morte fora Tristan, sobrinho de rei Marc. 

 As correspondências entre o episódio tristaniano que acabámos de resumir e 

aquele preservado no ms. 9611BNE são notórias. Assim, para que se compreendesse na 

plenitude aquilo que a enviada de Tristão menciona no Lançarote, isto é, que Artur 

tinha por obrigação ajudar Tristan uma vez que este já lhe tinha salvado a vida, seria 
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necessário estar familiarizado com a matéria do Tristan en Prose, romance que, como 

anteriormente já mostrámos, seria conhecido do redactor da versão original do 

Lançarote. As marcas de intertextualidade que o início desta passagem evidencia 

comprovam que estes textos tinham uma relação próxima, remetendo um para factos 

contados no outro. Mas as semelhanças não se ficam por aqui. Convém não 

abandonarmos ainda o Tristan en Prose pois ele parece ter muito que contar acerca do 

nosso texto ibérico. 

 A passagem que atrás apresentámos ocupa o volume III da edição de Renée 

Curtis que evidencia bastantes afinidades com matéria do Lancelot en Prose, como 

afirma a editora:  “si l’influence de la légende de Tristan est moins evidente dans cette 

troisième partie, la dette au Lancelot en prose est en revanche beacoup plus 

considerable (CURTIS, 1985, p. XIII). De acordo com a estudiosa, a avassaladora 

presença de Lancelot (que ocupa 97 parágrafos da edição) e as suas aventuras denota “le 

grand souci d’intégrer les aventures de Tristan à l’univers arthurien dans l’épisode où il 

délivre Arthur dans la Forêt de Darvances” (CURTIS, 1985, p. XIII, sublinhado nosso). 

Baumgartner (1975), referindo-se concretamente ao episódio da Floresta de Darvances, 

afirma que este testemunha “une réminiscence de l’episode d’Arthur et de la Fausse 

Guenièvre combiné avec l’episode de Camille l’echanterese” (BAUMGARTNER, 

1975, p.123) De acordo com esta medievalista, já no Lancelot, Artur é preso numa 

floresta, na passagem respeitante à Falsa Genevra por quem se apaixonara. Num outro 

momento, o monarca apaixona-se por uma donzela, Camile, e é resgatado por Lancelot, 

tal como na narrativa tristaniana fora salvo por Tristan. Em todos estes episódios, o rei 

abandona a corte porque se apaixona por mulheres traidoras que o enganam. Em todos 

os relatos dá-se uma imagem negativa do monarca, facilmente iludido pelos encantos 

das donzelas, e do amor que motiva as suas más atitudes.  

 A remissão, no Lançarote de Lago, para o episódio em que Tristão salva Artur 

de morte sugere que o redactor da versão original pretendia conferir ao sobrinho de rei 

Marc um lugar de destaque na corte arturiana. Não terá sido inocente relembrar este 

feito que não só valoriza a proeza cavaleiresca de Tristão, como também confirma a 

dívida de gratidão que Artur tem para com ele. Desta forma, ele merece o conselho do 

rei estando ao mesmo nível dos da sua corte. Além disso, parece-nos pertinente referir 

que Artur deve a vida a um cavaleiro que, pelo menos no momento da narrativa do 

Tristan en Prose, ainda não pertencia à Távola Redonda. À semelhança de esquemas 
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narrativos que têm sido glosados desde Chrètien de Troyes400, é um chevalier estranges 

que assegura a integridade do rei e, consequentemente, do reino. As palavras da 

mensageira sublinham, pois, a dependência da corte Arturiana da cavalaria, 

individualizada em personagens essenciais para a sua subsistência, como são Tristão e 

Lancelot. É também importante notar que a menção de um episódio em que a vida de 

Artur esteve em perigo por causa do seu carácter luxurioso contribui não apenas para 

acentuar a dependência do rei face as cavaleiros, mas, sobretudo, enfatiza as suas falhas. 

Como mais adiante veremos, a referência ao passado de Artur descredibiliza a resposta 

que profere desmerecendo os amores de Tristan, fornecendo um retrato débil da figura 

régia.  

 

3.1.2 – “Tristan echado de Cornualla”: estruturas e motivos tristanianos no 

Lançarote.  

  

 Atentemos agora no conteúdo da missiva de Tristan, conservado apenas no 

testemunho ibérico. Este cavaleiro encontra-se em sofrimento pois “es echado de 

Cornualla” e não tem a companhia de quem mais ama, não podendo voltar à ilha sob 

pena de ir contra os bons costumes e quebrar um juramento, “perjurar” nas palavras do 

texto. Também este contexto concorda com o relato do Tristan en Prose, se bem que aí 

tenhamos de observar com prudência a narrativa tristaniana onde, à semelhança do que 

acontece noutros romances arturianos de portentoso tamanho como o Lancelot, o 

mesmo esquema narrativo se repete em diversas ocasiões. Assim, de acordo com o 

Tristan en Prose, o cavaleiro encontra-se longe da amada contra a sua vontade, fora da 

Cornualha, em duas distintas ocasiões, a primeira delas quando hesita entre manter-se 

fiel à rainha ou consumar o casamento com Iseu des Blanches Mains; e a segunda 

quando é expulso do reino pelo tio depois deste confirmar a relação adúltera com Iseu. 

Observemo-las com atenção. 

 Lancelot e o Chevalier a la Cote Mautaillie cavalgam juntos com o intuito de 

levar a cabo a aventura do destroiz de Sorelois. No seu caminho, encontram uma 

donzela que procura Lancelot. Diz-nos o narrador: “et se aucuns me demandoit a qui la 

demoisele estoit et que ele queroit, je diroie qu’ele estoit a Tristan” (TP, CURTIS, III, 

                                                 
400 Referimo-nos, por exemplo, à conquista de Gorra e Guenièvre por Lancelot, cavaleiro exterior à corte 
no Chevalier de la Charrette, ou ainda à derrota do Chevalier Vermeil, que afrontara a rainha, por 
Perceval num momento em que nem sequer era cavaleiro no Perceval ou Li Contes du Graal.  
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§686, p. 11). Esta mensageira traz uma extensa carta de Tristan, que estava ainda na 

“Petite Bretaigne”, para Lancelot onde lhe pede conselho sobre o que fazer em relação 

ao amor que nutre pela mulher de seu tio e que tanto o faz sofrer: 

 “amis Lancelot, qu’en diroie je? Ma maladie vient d’amors. Amors m’ocist, amors 
me tue, amors me fait vif enragier, amors me tost san et raison; amors me fait et 
megre et pale (TP CURTIS, III §689, p.13).  

  

 Este sentimento desgovernado coloca-o perante um dilema que não sabe 

resolver: 

Or vois disant a moi meïsmes “Ore Tristanz, que feras tu? Tes cuers si est en 
Cornoaille, et tes cors si est en  la Petite Bretaigne avec Yselt aus Blanches Mains. 
En tel guise, ce m’est avis, sont de toi faites deus parties. Or que feras? Iras tu la 
ou tes cuers est? Menras tu ton cors a ton cuer, ou tu feras repairier  ton cuer a ton 
cors” (…) Mes cuers n’est pas en mon comandemant; qu’en puis je? Je nou puis 
chastier ne metre en mon comandemant puis que je me departi de Cornoaille (TP 
CURTIS, §689, p. 14). 

 

 O cavaleiro deseja que Lancelot lhe indique que caminho seguir para acabar com 

a tortura que Amor lhe inflige, inquirindo-o se deve ir até ao reino de Logres em 

demanda de cavalaria ou se deve ceder à Força do Amor e regressar à Cornualha. O 

conselho que Lancelot lhe dá, também sob a forma de carta, é bastante claro, 

enfatizando que Amor não é algo negativo, mas enaltecedor:  

 
car puis que ensi est avenu que vos  en la seignorie d’amors vos meïstes, qui est la 
plus haute seignorie et la plus puissanz qui orendroit soit en cest monde (…) ne vos 
en devez vos onques plaindre, einz l’en devez mercier (TP CURTIS III, §690, p. 
18) 

 
 Amor é encarado como algo positivo, pois após as penas e dores o amante terá o 

galardão esperado (TP CURTIS, III, §690, p. 19). Assim, Lancelot diz ao cavaleiro que 

deve voltar para a Cornualha e obedecer ao coração, uma vez que “li cuers est come li 

sires et li cors come li sers” (TP CURTIS, III, §690, p. 20). Não faria sentido ir para o 

reino de Logres porque não seria aí que apaziguaria o seu sofrimento, a atitude certa é 

“aler par reson en Cornoaille et mener le serf au seignor” (TP CURTIS, III, §690, p.21). 

 As correspondências entre a narrativa tristaniana e o texto ibérico são, como já 

verificámos em relação ao episódio da Floresta de Darvances, bastante evidentes. O 

motivo que leva Tristan a pedir conselho é idêntico, ele “queda muriendo e cuitado”, 

como no romance em prosa acima transcrito onde diz que o amor o mata e consome. 

Tristan encontra-se perante dilema semelhante: deverá continuar a amar a rainha ou 

lutar contra esse sentimento? 
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 A resposta de Lançarote vai no mesmo sentido daquela que a personagem dera 

no romance de Tristan, louvando o amor como motivo de apreço do cavaleiro em vida e 

após a morte, pois dir-se-á  “el fue el mejor cavallero de todos los cavalleros y el mayor 

de todos los amadores”(LL, CCCXVII, p. 384). Ainda que as palavras de Lancelot, no 

testemunho italiano, sejam mais matizadas do que aquelas que encontramos na versão 

ibérica, o sentido de ambas é semelhante: no texto preservado no fragmento de Imola, 

Lancelot não partilha a opinião de Artur, apenas refere que não é ali o tempo e o lugar 

para proferir tal conselho. Como veremos mais adiante, a resposta mais contida do 

cavaleiro poderá relacionar-se com a diferente dimensão que a figura de Artur assume 

nos dois textos. Por ora, retenhamos apenas que a opinião de Lancelot não é divergente 

daquela que a personagem homónima expressa no escrito castelhano, podendo ler-se nas 

entrelinhas que o conselho seria o mesmo. O filho de Ban de Benoic diz à donzela que 

se estivesse em sede própria, basear-se-ia na sua experiência (“come moi mesmes”) e 

diria “o que hom devroit fere, que si amast loiaument come fet mesire Tristan” 

(LONGOBARDI, 1987, p. 254, sublinhado nosso). O uso do advérbio “loiaument” para 

qualificar o amor de Tristan não nos parece mero acaso. O cavaleiro não afirma, como 

Artur, que este sentimento “pecuié fu et malaventure”, mas que é leal e cortês. Além 

disso, dá como exemplo o seu comportamento, sabendo-se pela leitura do Lancelot que 

ele devota o seu amor e cavalaria à rainha Guenièvre. Assim, cremos ser possível 

aproximar as duas repostas, no que à personagem Lancelot diz respeito, e concluir que 

nas duas versões a relação com as cartas trocadas entre os cavaleiros no Tristan está 

implícita. 

 Havendo então um contexto comum, Tristan longe da Cornualha e de Iseu, uma 

acção e motivo semelhantes – Tristan, sofrendo de amores pede conselho – poder-se-ia 

depreender que o episódio ibérico é estruturalmente idêntico ao tristaniano e que a razão 

por que Tristão sofre prende-se com o dilema que encontramos no romance francês. 

Contudo, há particularidades diegéticas e discursivas que levam a considerar esta 

hipótese com mais cautela.  

 Como explicar a frase, presente apenas no testemunho ibérico, que sublinha o 

facto de Tristan não poder voltar à Cornualha pois “non puede tornar a do ama si se no 

perjura”? Quando Lancelot recebe a carta de Tristan no romance homónimo em prosa, o 

cavaleiro estava afastado da corte porque tinha casado com Iseu des Blanches Mains e 

encontrava-se a caminho da Cornualha com o propósito de resgatar Iseu la Blonde, 

como confessa ao cunhado Kahedin depois de lhe contar que não havia consumado o 
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casamento: “Je m’en irai en la terre ou el est si l’en osterai, et puis la menrai ou reaume 

de Logres ou en celi de Lionois” (TP CURTIS, II, §574, p. 166). As epístolas exprimem 

o dilema interior da personagem que coloca no conselho de Lancelot o caminho a 

seguir. Não há nada que indique que Tristan estaria privado de voltar à Cornualha, a não 

ser as suas hesitações face ao amor que o devasta. Para podermos compreender com 

maior precisão o contexto em que Tristan se dirige à corte arturiana na versão ibérica, é 

necessário observar a segunda vez em que o cavaleiro está afastado da corte, não por 

dilemas interiores, mas porque o tio o expulsou.  

 Situemo-nos agora mais adiante no relato do Tristan en Prose, concretamente no 

fim da passagem comummente designada por “Folie Tristan” (MÉNARD, 1987, t. I, 

§183-§189). Tristan vagueava pela floresta, louco, na companhia de pastores. Um dia, o 

rei Marc, depois de uma caçada mal sucedida, chega perto de uma fonte onde deseja 

repousar e encontra um grupo de pastores na companhia de um homem quase nu que aí 

dormia, sujo e com cabelos desgrenhados, aparentando ser alguém que perdera o juízo. 

O rei entabula uma conversa com os pastores procurando saber quem é aquela estranha 

figura e colhendo ao mesmo tempo informações sobre o que se pensa dele, da corte e de 

Tristan. Os pastores afirmam que Marc é tido em muito má conta, sobretudo porque 

deixou ir o melhor cavaleiro da Cornualha, Tristan. Além disso, o caso amoroso da 

rainha e do cavaleiro é sobejamente conhecido: 

 
le fait de monsigneur Tristan et de la roïne est bien seü chertainnement par tout le 
monde, et li rois March meïsmement le set bien; si fait grant sens quant il n’en fait 
mie trop grant samblant, car, se il samblant en moustroit, il i porroit plus tost 
perdre que il n’i porroit gaaignier (TP MÉNARD, t. I, §185, p. 272). 

 
 Esta afirmação deixa o rei perturbado, incapaz de pronunciar uma palavra. Não 

só a relação adúltera do sobrinho com a esposa é conhecida, como os pastores entendem 

que o rei tinha o dever de a aceitar, como a passagem que transcrevemos sugere. Tristan 

acorda e agride, pensa-se que mortalmente, quatro dos pastores que o injuriaram e 

molestaram. Ainda assim, o tio não o reconhece. Entretanto Audret chega ao local onde 

estava Marc e ambos decidem levar o louco à corte para ver se aí descobririam a sua 

identidade. Apesar de ninguém o reconhecer, ele é identificado pelo seu cão Hudenc, 

numa cena com fortes reminiscências homéricas, “la u li home ne le pooient 

reconnoistre, le reconnut li braquès (TP MÉNARD, t. I, §188, p. 276). Depois de algum 

tempo em convalescença, Tristan recupera o juízo e Marc vinga-se, expulsando-o da 

Cornualha: 
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Quant mesire Tristrans fu garis, li rois March le fist puis revenir devant lui et li fist 
jurer sor sains k’il s’en iroit dedens XII jours hors de Cornuaille ne jamais n’i 
retourneroit a nul jour (TP MÉNARD, t.I, §189, p.276, sublinhado nosso). 
 

 Como se vê, neste episódio, o cavaleiro jurara não mais voltar ao reino. Se o 

fizesse, quebraria o juramento, como nos diz o Lançarote. Para além disso, a expressão 

usada no texto ibérico, “echado de Cornualla”, sugere não um afastamento voluntário ou 

motivado por aventuras cavaleirescas, mas uma expulsão. As motivações que levam 

Marc a tomar esta atitude têm a ver com a ira que os amores entre Tristan e Iseu lhe 

provocam, sendo até mais visível nesta passagem do que naquela referente às cartas 

trocadas entre o cavaleiro e Lancelot o facto de se tratar de um amor ilícito. Assim, qual 

destas passagens tristanianas se aproximará mais do nosso texto? Se diegeticamente o 

episódio constante na edição Ménard se afigura mais próximo da narrativa ibérica, a 

passagem que encontramos no Tristan editado por Curtis versa temas e motivos que 

mantém com o Lançarote profundas relações de intertextualidade, quer de temas, quer 

de construções discursivas. Atentemos na representação esquemática dos diversos temas 

que confluem nas distintas narrativas: 

   

 

Lançarote de Lago Tristan en Prose (TIII 
CURTIS)-  

Tristan en Prose 
(TI MÉNARD) 

Tristan está afastado da corte 
de Marc 

Tristan está afastado da corte 
de Marc 

Tristan está afastado da corte 
de Marc 

Donzela mensageira de 
Tristan pede conselho 

Donzela mensageira de 
Tristan leva cartas de Tristão 
em que ele pede conselho 

-------------- 

Tristan expulso da Cornualha 
onde não pode voltar sob 
pena de perjúrio 

------------------------------- Tristan é expulso da 
Cornualha e obrigado a jurar 
que não volta  

Remissão para episódio da 
Floresta de Darvances 

Episódio da Floresta de 
Darvances 

------------------------- 

Tristan sofre por estar longe 
de Iseu 

Na carta, Tristan sofre devido 
ao amor que sente por Iseu e 
que o leva a não saber que 
atitude tomar 

--------------------------- 

Lancelot encoraja-o a 
continuar a amar 

Lancelot encoraja-o a 
continuar a amar 

----------------------------- 

 
 A tabela apresentada permite-nos aventar algumas hipóteses. Como se vê, não há 

correspondência total entre o episódio ibérico e qualquer uma das passagens do relato 

tristaniano. Ao invés de relações de identificação, não encontramos o mesmo texto em 

nenhum passo do Tristan en Prose. Verificamos somente que há uma conjugação de 

temas e motivos. Assim, o redactor da versão original do texto ibérico, e provavelmente 
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aquele do texto preservado no fragmento de Imola, serviu-se de esquemas narrativos e 

temáticos do Tristan, mais concretamente no passo do romance em que a influência do 

Lancelot é mais visível. Provavelmente, o redactor da versão original do Lançarote 

usou os dois episódios  do Tristan que mencionámos  para escrever a sua narrativa.  

 Tal opção poderá indicar o objectivo de incluir nesta versão do Lancelot matéria 

proveniente do Tristan com o propósito de aproximar os dois romances e os dois 

cavaleiros. Retomando as palavras de Bogdanow no artigo que citámos no início desta 

secção, a existência desta porção de texto no fim do Tercero Libro revela o desejo do 

redactor “to provide a transition between the end of his Third Book of the Lancelot and 

the Libro de don Tristan” (BOGDANOW, 1999, p. 448). 

  Ainda é prematuro determinar o que estas palavras finais parecem significar, 

mas, o que parece claro é que o redactor do texto conhecia o Tristan en Prose em 

profundidade. É necessário continuarmos a observar este episódio, atentando agora 

noutras personagens como Artur, peça essencial para o entendimento do significado 

deste texto.  

 

3.1.3 – O Lugar de Artur: a mescheance do amor no Lançarote.  

  

 Enquanto no relato tristaniano o herói pede conselho a Lancelot, no Lançarote 

envia uma mensageira  à corte arturiana, destacando o rei, a quem a donzela em 

primeiro lugar se dirige. Tal esquema pode também encontrar-se no Tristan, mas não 

com o mesmo significado, ainda que também verse o amor. Referimo-nos a um episódio 

do romance em que estando Tristan afastado da Cornualha, expulso pelo tio, e depois de 

realizar inúmeras proezas cavaleirescas, manda uma donzela mensageira à corte com 

duas cartas, uma para Artur e outra para o filho de Ban de Benoic, onde, na primeira, dá 

conta dos seus sucessos cavaleirescos e da grande “joie” que a corte arturiana lhe 

proporciona, e na segunda se alegra por ser cada vez melhor cavaleiro, vingando-se, 

pelo valor das armas, da expulsão da Cornualha (TP MÉNARD, t. IV, §168). 

 A resposta de Artur à epístola do cavaleiro vai no sentido oposto daquela que 

encontramos nos testemunhos italiano e ibérico. O rei pede-lhe que fique na sua corte, 

estando disposto para isso a protegê-lo e vingá-lo das perseguições do tio, apadrinhando 

os seus amores com Iseu. A reacção de Tristan à carta do rei é também inversa àquela 

que se encontra nos testemunhos a que aludimos. Confrontando os textos, a oposição de 

sentido é evidente:  
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Lançarote de Lago/F. Imola Tristan en Prose 
Resposta de Artur: “Ma comen(350r)çó don 
Tristan de amar, quando començó sus amores 
en la muger de su tio y si el alli non amase, 
mucho podria pujar ca non se en el mundo 
mejor cavallero401  
Reacção de Tristão: Confunda Dios al  rey e 
al su consejo, mas Dios me dexe ver aina a 
ese cavallero que vos ese consejo dio, que sé 
quien es 
 

Resposta de Artur: “Puis qu’entre nous 
seroit venus/ or soit donc vostre palie tenus/ 
De repairer vous et Yseut (TP MÉNARD, 
tIV,§170, p. 262). 
Reacção de Tristão: Certes, voirment fu che 
mandement de roi, et bien apartient cis 
mandemens a si haut home com est li rois 
Artus (TP MÉNARD, t. IV, §172, p.262), 

  

 É bastante interessante que estas trocas de opiniões com Artur se situem em 

ambos os textos, no mesmo momento da narrativa. Também no Tristan, o cavaleiro está 

ausente da Cornualha porque o tio o expulsara. Todavia, o que nos parece mais 

significativo é a inversão de sentidos que encontramos no texto ibérico e no testemunho 

italiano no que ao conselho do rei diz respeito.  

 O amor como algo que destrói o cavaleiro é visível na carta que Tristan enviou a 

Lancelot que citámos anteriormente. O cavaleiro está fraco e doente pois não consegue 

lutar contra aquela força que o mina. Também no episódio contido no ms. 9611 BNE as 

palavras da donzela mensageira reforçam o poder avassalador do amor, superior à 

vontade do cavaleiro: “ende todos los cavalleros que aman de corazon deven de aver 

pesar y saña ca bien por ventura les puede venir a ellos asi de sus amores” (LL, 

CCCXXVIII, p. 384, sublinhado nosso). A força do amor é sobre-humana, apoderando-

se indiferentemente daqueles que amam, dependendo não das acções do cavaleiro, mas 

do destino. Nas palavras de Baumgartner (1975), “l’amour se manifeste comme une 

force contraignante et brutale, qui se saisit de sa victime sans qu’il lui soit possible de 

reagir, et l’asservit à tout jamais” (BAUMGARTNER, 1975, p. 163). Quando Artur 

condena com veemência os amores de Tristan, a donzela reitera a incapacidade do 

cavaleiro face a tão portentoso sentimento: “Si el ama sandiamente non lo deves tu 

culpar, que muchos otros mas sesudos que ele finieron esta sandez” (LL; CCCXXVIII, 

p. 384). O uso do advérbio “sandiamente” classifica o amor como força incontrolável 

que a razão não domina. Amor é loucura, motivo de afastamento do mundo racional e, 

consequentemente, causa da aniquilação do cavaleiro. Amor é, atrevemo-nos a dizer, 

mescheance. 

                                                 
401 Idêntica versão se lê no Fragmento de Imola como se pode verificar pela tabela apresentada supra, p. 
45.  
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 Também na Suite du Merlin, o amor de Merlim por Niniene é causa da sua ruína, 

na passagem do ms. 9611 BNE, e em alguns momentos do Tristan, ele é encarado como 

algo prejudicial ao cavaleiro, mas inevitável. A força avassaladora que impele o 

cavaleiro a agir fora da razão condu-lo, irremediavelmente, ao seu fim. Esta concepção 

não é exclusiva do Tristan, mas parece ser um fio condutor dos romances em torno do 

Graal. A junção do Lancelot ao tema da busca do Graal leva a que se matize o serviço à 

dama, deslocando-se o valor da cavalaria para aqueles que o preterem. É 

frequentemente lembrado a Lancelot que ele não conquistará o Graal devido aos seus 

amores com Guenièvre. Tal ideia percorre as profecias de Helias de Toulouse e a 

descodificação que aí é feita dos sonhos de Galehot, as palavras de um ermita a quem 

Lancelot se confessa e também uma conversa que a rainha tem com o cavaleiro. O 

Lançarote contém as profecias de Helias onde é dito que virá melhor cavaleiro do que o 

filho de Ban de Benoic pois ele “yugó com muger e non puede por cosa jamás cobrar 

esta birtud que perdió” (LL; XXXIV, p.24) . Igualmente significativo é o diálogo que 

Genevra e ele mantêm justamente antes da chegada da donzela de Tristan à corte. A 

rainha está pesarosa porque suspeita que a sua relação privará Lançarote de atingir 

grandes feitos a julgar por aquilo que um ermita dissera a Galban, profetizando que um 

cavaleiro “por un pecado solo dexó de dar cima a las aventuras de la demanda del 

Sancto Grial” (f.349r). Genevra sabe que o clérigo se referia ao filho de Ban de Benoic 

e lamenta tal sorte:  

 

Y ansi Dios me salve, dixo la reina, mucho me pesa porque vos por un solo pecado 
dexastes de acaballo (…) y bien  podedes dezir que muy caramente conprastes mi 
amor, cuando por mi perdistes lo que no podedes cobrar (…) y por esto mas 
baliera que yo nunca fuera nascida que por vos nunca tanto bien perdierades por 
mi beldad e por nuestra maldad (f.349r). 

  

 As palavras da rainha são confirmadas na resposta que Artur envia para Tristan, 

aconselhando-o a abandonar os amores com Iseu. A presença de Artur e o conteúdo do 

seu comentário começam a clarificar a inclusão deste episódio nesta versão do Lancelot. 

A preparação para a demanda de tão sagrada relíquia implica uma mudança de 

paradigma, não sendo o amor vector essencial para a consecução de aventuras, mas sim 

factor de insucesso. É frequente no terceiro ramo da “estória”, aquele que se prende com 

a demanda do Graal, a condenação da cavalaria que se deixa enredar pela beleza de 

donzelas e donas. Basta lembrar as palavras do ermita, na Demanda Portuguesa, 

quando aconselha os cavaleiros, prestes a partir para a busca do Graal, a não levar 
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consigo companhia feminina, mas sim a confessarem-se e libertarem-se do pecado, pois 

aquela demanda “nom era de taes obras” (DP, §33, p. 42). 

 É também interessante verificar que a atitude de Artur face ao par Tristan-Iseu 

na Demanda Portuguesa se aproxima bastante daquela que encontramos no Lançarote. 

No início do romance, Artur aguarda que os cavaleiros cheguem para que a Távola 

Redonda esteja completa. Galaaz já havia cumprido a profecia da Seeda perigosa, só 

Tristão tardava em aparecer.O rei profere o seguinte comentário: “mas maldita seja a 

beldade de Iseu per que o assi havemos perdudo402, ca se ela nom fosse, nom leixara el 

em niũa guisa que ele nom veese a esta festa tam grande (DP, §17, p. 30, sublinhado 

nosso). Se relembrarmos as palavras ditas no Lançarote, a proximidade entre as duas 

afirmações é evidente, pois “si el alli non amase, mucho podria pujar ca non se en el 

mundo mejor cavallero”(LL,CCCXXVIII, p. 383, sublinhado nosso). Tanto no texto 

ibérico, como na Demanda a posição de Artur é a mesma, considerando Iseu culpada 

pela falhas do cavaleiro que desse amor não ganharia honra nem bem403, o que se nota 

na sua demora em chegar a Camalot e que tem como consequência não presenciar o 

desenlace da aventura que Galaaz consuma. Esta coincidência vem confirmar que a 

postura do rei perante o amor e a ênfase conferida ao amor ilícito considerado pecado 

mortal se prende com as novas aventuras do Graal. Além disso, mais uma vez, se notam 

as relações que o texto mantém com a Queste do Pseudo-Boron, visível na construção 

sintática paralela que atrás destacámos e na conjunção de sentidos comuns. Mas adiante, 

voltaremos a este romance que nos parece cada vez mais próximo do Lançarote.   

 Artur cumpre o papel que dele se esperaria, no ciclo do Pseudo-Boron, e 

aconselha Tristan a desistir dos seus amores pela rainha que em nada o engrandeciam. 

De facto, é evidente que o rei Artur que encontramos no Tristan en Prose, defensor dos 

amores do cavaleiro, está bem distante do monarca de Logres que condena o pecado do 

adultério no Lançarote. Na realidade, os episódios tristanianos a que aludimos 

pertencem à segunda fase de redacção do romance (Laranjinha, 2005) marcada pelo 

desejo de exaltar o valor cavaleiresco de Tristan que nos é apresentado como “um 

Lancelot mais feliz e menos apaixonado” (LARANJINHA, 2005, p. 490). Assim, a 

                                                 
402 Genevra, no Lançarote, lamenta a sua beldade que desviou o cavaleiro do destino que o esperava, na 
Demanda Artur usa o mesmo motivo como justificação para a falta de Tristão em tão rica corte e 
maravilhosas aventuras.  
403 Recorde-se que os amores de Tristan e Iseu são condenados e podem valer-lhe as penas do Inferno, 
como se vê no sonho de Lancelot onde intervêm o cavaleiro da Cornualha e a sua amante (DP§207, pp. 
164-165).  
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figura de Artur no romance ibérico, e no testemunho italiano, aproxima-se daquela que 

se encontra em outros romances do ciclo do Pseudo-Boron, como a Suite e a Demanda. 

No primeiro, como Ana Sofia Laranjinha (2005) notou, a culpa do rei é destacada e a 

sua imagem vai sendo denegrida, deixando se ser apenas um rei insuficiente, para ser 

um rei culpado. Na Demanda, são também evidentes as falhas do monarca, sobretudo 

aquelas que se relacionam com o seu carácter luxurioso, como se vê no episódio da 

concepção de Artur, o Pequeno. No romance castelhano, alude-se ao envolvimento do 

rei com uma donzela enganosa. O monarca que responde à mensageira, no Lançarote é 

descredibilizado, uma vez que o conselho que dá não espelha as suas atitudes, fruto da 

luxúria.  

 Não será demais lembrar que esta imagem negativa não surge inesperadamente 

no final do Lançarote, mas já se prenunciava no episódio da “Falsa Genevra” o que 

indicia, no nosso entender, que os fólios finais não são meros acrescentos posteriores. 

Todavia, é necessário que continuemos com a análise dos textos para delinear hipóteses 

mais seguras.  

  No Lançarote de Lago, o colectivo cavaleiresco que rodeia Artur tem a mesma 

opinião relativamente aos amores de Tristan e Iseu, não se salientando sequer nenhuma 

voz para além da do rei. Já o fragmento de Imola destaca, de entre os vários cavaleiros, 

Boors a quem a donzela particularmente se dirige, e que tem opinião idêntica àquela 

reafirmada por Artur duas vezes. 

 A ausência de Boors da narrativa ibérica pode ter duas possíveis justificações. A 

primeira delas, tem a ver com a concordância entre estes fólios finais e aquilo que é dito 

pouco antes, em matéria comum ao Lancelot e ao Lançarote: vários cavaleiros tinham 

ido em busca daqueles que haviam partido com o propósito de encontrar Lancelot e 

Boors era um deles: “y otrosi dixo Boors que queria ir com don Lançarote en demanda 

de su hermano Leonel” (LL, CCCXXVI, p. 382). No momento em que a mensageira 

surge na corte não é claro, pela redacção do texto ibérico que aqui se afasta do 

congénere francês, se todos os cavaleiros já tinham voltado ou não, dizendo-se apenas 

que “esto les duro fasta que tornaron com su demanda acabada” (LL, CCCXXVI, p. 

382). Desta forma, o facto de não se mencionar Boors poderia explicar-se pela 

preocupação de não ferir o natural sucesso dos acontecimentos. Convém ainda ter 

presente que a personagem Boors tem pouco relevo no Lançarote quando comparada 

com as versões francesas consultadas: excluindo o episódio da concepção de Helaim e o 

torneio em que o filho do monarca de Gaunes assume protagonismo ora como cavaleiro 
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vermelho, ora como cavaleiro branco404, várias etapas do seu percurso individual não 

estão preservadas nesta versão, como as duas visitas a Corberic405. 

 A segunda justificação assume contornos mais complexos. O facto de não se 

individualizar nenhum cavaleiro da corte, excepto Lancelot, estrutura o episódio e suas 

leituras em torno de três figuras, Artur, Lançarote e Tristan. Quando comparámos a 

resposta de Lancelot no testemunho ibérico e no fragmento italiano, dissemos que a sua 

maior contenção neste último poderia relacionar-se com perspectivas diferentes em 

relação ao rei Artur. De facto, no Lançarote, a resposta do cavaleiro não só é claramente 

contrária à dos restantes elementos da corte, como, pela sua assertividade, pressupõe um 

posicionamento de algum desafio face ao rei. No fragmento de Imola, Lancelot não tem 

coragem de exprimir a sua opinião, respeitando a figura régia que manifestara conselho 

oposto. No texto ibérico, o cavaleiro assume-se face ao rei, não considerando a 

importância das suas palavras e demonstrando, não apenas atrevimento, mas, sobretudo, 

afastamento em relação ao monarca e à concepção do amor implícita no seu discurso.  

  Como verificámos na parte precedente, Artur é uma personagem com contornos 

ambíguos no Lancelot en Prose. Por um lado, ele é visto como “preudhome”, o que 

acontece, por exemplo, na descodificação dos sonhos de Galehot, mas por outro lado a 

sua acção enquanto monarca deixa muito a desejar. O rei é inactivo, não acorre 

atempadamente aos seus vassalos, como se deduz do trágico fim dos reis Ban de Benoic 

e Boors de Gaunes, e chega a pôr o reino em causa devido ao envolvimento com a Falsa 

Genevra. Na versão conservada no ms. 751 BNF e no ms. 9611 BNE a caracterização 

de Artur é fortemente negativizada, como se depreende pela carta da Dama de 

Tarmelida406. Como afirma Elspeth Kennedy (1986) o papel de Artur nos roman é 

passivo quando comparado com o protagonismo que adquire nas crónicas. Essa 

inactividade vai crescendo à medida em que se acentua a dependência do seu poder e do 

reino em relação aos cavaleiros que o rodeiam, nomeadamente Lancelot. Lembremos 

que é a ele que Artur deve a soberania pois só graças a Lancelot, Galehot aceitara 

render-se. É também a um outro cavaleiro, Tristan, que deve a vida, como as palavras 

da donzela mensageira significativamente recordam no episódio do Lançarote. Desta 

                                                 
404 Para mais detalhes sobre este episódio veja-se o que dizemos em CORREIA (2008a). 
405 Veja-se supra, parte II. 
406 Cf. supra, parte  II. 
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forma, sendo um rei dependente, não será de estranhar que aqueles de quem precisa para 

manter a sua integridade se sintam em posição de o enfrentar pelo menos verbalmente.  

 Não é, de facto, a primeira vez no romance que Lancelot se refere a Artur, na sua 

presença, com alguma insolência. No decurso do episódio da Falsa Genevra, Lancelot 

afirma que ele não é digno de usar coroa, frase que encontramos em todas as versões 

consultadas (LL, LXXVI, p.49; LM, VIII, t.I, p. 137; ms. 751BNF f. 166rII). Esta 

postura torna-se mais acentuada quando está em causa a rainha ou o amor que o 

cavaleiro lhe dedica. Mais atrás dissemos que a resposta do rei vai ao encontro das 

palavras que Genevra havia proferido, consciente do pecado em que incorria. Também a 

resposta de Lancelot concorda com o que ele dissera à amada, quando confrontado com 

a maldade do amor: “Señora, dixo don Lançarote, mal decides que yo nunca pudiera 

acabar tan grandes fechos y tan maravillosos como yo acabe si por vos no fuese” 

(f.349r).  

 O eixo Lancelot/Artur, complementado pela conversa anterior entre o cavaleiro e 

a rainha, ilustra duas concepções distintas do amor, do serviço à dama e da cavalaria 

que procuramos sistematizar na tabela seguinte: 

 

Artur Lancelot  Genevra 
Condena o amor de Iseu e 
Tristan, considerando-o 
indigno e desmerecedor do 
cavaleiro 
(amor significa pecado) 

Apoia e dignifica o amor de 
Iseu e Tristan 
Justifica a sua cavalaria como 
fruto do amor por Genevra, 
recusando atribuir-lhe um 
carácter negativo. (amor 
significa alegria e proeza 
cavaleiresca) 

Mostra-se arrependida de 
manter uma relação com 
Lancelot que considera 
pecaminosa 
(amor significa pecado) 

   

A tensão entre duas perspectivas antagónicas em relação ao amor é um dos eixos do 

Lancelot-cíclico como afirma Kennedy (1986): 

There is a nice balance maintained between condemnation of the adulterous, sinful 
and destructive aspects of the love and its more sympathetic presentation as a 
source of joy and comfort for Guinevere, honoured by the love of the greatest living 
knight, and noble strength for Lancelot (KENNEDY, 1986, p. 204). 

  
 
 No nosso entender, as palavras da investigadora inglesa coadunam-se com a 

interpretação que temos vindo a fazer no que diz respeito à personagem de Artur e à 

arrojada resposta de Lancelot. Se a isto aduzirmos o facto de neste episódio estar 

presente Tristan, a hipótese que temos vindo a construir acerca  do significado do amor 
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no Lançarote parece fazer sentido. Pretende-se, nesta passagem, sublinhar a 

dependência do rei face à cavalaria e a necessidade do cavaleiro continuar o serviço à 

dama. Estas duas linhas temáticas são apresentadas de acordo com o ponto de vista das 

personagens que cristalizam as tensões entre a valorização do amor ou o seu abandono 

em detrimento da busca do Graal. Por um lado, persiste o amor como força motriz do 

cavaleiro, consubstanciada na figura de Lancelot e sugerida na de Tristan que procura 

imitá-lo considerando o seu conselho. Por outro lado, a irreversibilidade do destino 

condena aqueles que a força do amor domina, impedindo-os de aceder à última das 

aventuras, o Graal. Em suma, parece indiciar-se neste episódio uma tentativa de 

harmonizar o Lancelot e o Tristan, tendo como pano de fundo um universo romanesco 

que impele os cavaleiros a um fim que se adivinha trágico.  

 

 Resta agora tentar delimitar o lugar desta passagem na estrutura do romance. 

Bogdanow afirma que o final do Lançarote “derives from the section of the Post- 

Vulgate which preceeded the beginning of the Folie Lancelot” (BOGDANOW, 1999, 

p.447). Para além de questões de natureza organizativa do ciclo arturiano do Pseudo-

Boron defendidas por Bogdanow, de que nos afastamos como já dissemos no início 

deste capítulo, há algumas perguntas que a sua afirmação deixa por responder.    

  Esta investigadora, num extenso artigo sobre dois testemunhos italianos que 

contêm matéria arturiana407, afirma que a presença de Lancelot no texto preservado no 

fragmento de Imola é decisiva para o situar antes do início da designada Folie Lancelot: 

 

Almost from the beginning of the Folie Section, Lancelot is absent from Arthur’s 
court, having been driven away by Guenevere when she found him with king 
Pelles’ daughter. On the other hand, at the time of Arthur’s marriage, when 
Gauvain was knighted, Lancelot was still a small child aged less than a year. And 
as Merlin had predicted that it would be during the first ten years of being knighted 
that Gauvain would kill Pellinor. Lancelot at that time could have been no more 
that eleven. Hence the conversation preserved in the Imola fragment (fo.3d) must 
have taken place after Pellinor’s death but before the beginning of the Folie 
Lancelot (BOGDANOW, 1998, p. 45, sublinhado nosso).  
 

 No texto sobre o ms. 9611 BNE (Bogdanow, 1999), a medievalista situa a 

versão contida naquele manuscrito no mesmo ponto da narrativa: 

                                                 
407 Referimo-nos aos fragmentos de Imola e Bolonha. Bogdanow procura analisar o texto constante nestes 
testemunhos, relacionando-com com o designado ciclo da Post-Vulgata. Não nos detemos nas suas 
considerações sobre os Frgamentos de Bolonha pois não são essenciais para o estudo da versão ibérica. 
Todavia, na secção seguinte, a informação contida num dos fólios de Bolonha será perspectivada, tendo 
em conta os dados que fornece sobre a Suite du Merlin. Veja-se infra, 3.3.  
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There can be no doubt that the final incidents in ms. 9611 from the arrival of the lady 
Messenger onwards, derive from the section of the Post-Vulgatae which preceeded 
the Folie Lancelot  (BOGDANOW, 1999, p. 447). 
 

 A nosso ver, os dados diegéticos apresentados são insuficientes para a definição 

do lugar do texto no romance arturiano. Assim, estando antes do início da Folie, será 

esta porção narrativa parte da Suite du Merlin? Esta hipótese não nos parece viável 

tendo em conta elementos, aduzidos também por Bogdanow, que se prendem com o 

enredo da Suite. Lancelot era ainda uma criança, seria incoerente suprimir toda a sua 

história, colocando-o já em demanda de aventuras cavaleirescas. Concordamos que o 

episódio da donzela mensageira implica que Pelinor já tenha sido morto, pois isso é 

manifesto na versão ibérica como mais adiante se verá. É necessário lembrar que no 

Lançarote não se narra a demência do herói, nem a ela se alude. Ora, se não há sequer 

menção do desvario da personagem, que dados existem para que se posicione o texto 

antes de tal ter acontecido para além da hipótese de que, não tendo sido contada, viria a 

sê-lo? Aliás, conforme podemos ler no texto castelhano, o momento em que esta 

passagem se situa é precisamente posicionado num ponto concreto da história408: o 

regresso dos cavaleiros que demandavam os companheiros que ainda não tinham 

voltado à corte. Recordemos que antes que a donzela surja no paço, há uma reescrita 

subtil dos eventos prévios a este episódio. O redactor desta versão terá procurado ligar 

de forma nada abrupta as duas narrativas, Lancelot e Tristan, tendo para isso preparado 

meticulosamente o natural devir dos acontecimentos.  

 Nas versões francesas, os cavaleiros decidem partir em busca daqueles que 

haviam abandonado a corte com o intuito de encontrar Lancelot. A versão castelhana 

não prossegue a narrativa com as aventuras dos diversos cavaleiros, mas relata um 

jantar da corte em que todos estavam alegres, sobretudo pela presença de Lancelot, mas 

esse contentamento foi breve: 

 

                                                 
408 No artigo já citado sobre o texto castelhano e aquele preservado no fragmento de Imola, esta estudiosa 
afirma que não é estranho o redactor do Lançarote ter acabado o seu livro com extractos da “Post- 
Vulgata” (Bogdanow, 1999, p. 447), procedimento frequente nos “scribe-compilers” (1966, p. 447) como 
é notório, por exemplo, no ms. 116 BNF. A comparação da versão ibérica com o ms. 116BNF parece-nos 
demasiado ousada uma vez que este testemunho é distinto do Lançarote na sua composição e 
organização. O ms. 116BNF é de tipo compilatório, reunindo diversos fragmentos de várias proveniências 
que não mantêm entre si uma relação intradiegética, pretendendo ser uma junção de porções de textos 
afins. Veja-se Pickford (1960). 
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Y en esto durando fasta que fueron en la demanda de los cavalleros que fueron en 
la demanda de don Lançarote, ca entonces se les torno todo el plazer en tristeza, 
porque se partían de lo que bien querian y esto les duro fasta que tornaron com su 
demanda acabada (LL, CCCXXVII, p. 383) 

 

 O início da passagem da donzela mensageira também é imprescindível para 

localizar o excerto no enredo: “agora dize el cuento que un dia enpós d’esto que dicho 

es (…) entro una donzella ante el rey (LL, CCCXXVIII, p. 383, sublinhado nosso). Esta 

frase elíptica permite formular duas leituras possíveis. “Aquilo que fora dito”, remetia 

para o jantar na corte, os cavaleiros ainda não tinham partido. Uma outra possibilidade 

será considerar que o pronome “esto” remete para a demanda que já tinha sido 

concluída, tendo já e os cavaleiros regressado. Conforme já adiantámos a respeito da 

ausência da personagem Boors neste relato, esta passagem é dúbia. Ainda assim, 

parece-nos mais seguro usá-la como argumento para situar o episódio na diegese do 

romance do que aventar a hipótese, centrada na figura de Lancelot, de que esta porção 

está entre o final da Suite e o início de uma série de episódios, artificilamente isolados, a 

Folie Lancelot. Para além disso, ficaria por esclarecer qual seria a pertinência de um 

excerto, organicamente localizado na sequência do Lançarote, situado num universo 

cíclico que excluía o romance em torno do cavaleiro. Se, como afirma Bogdanow 

(1966) a Folie substitui o Lancelot, como compreender que existisse um episódio desse 

texto no final de uma versão daquele romance409?   

 A resposta a esta interrogação parece estar na tese avançada por MIRANDA 

(1998) a que já aludimos e que sustenta que a Folie Lancelot não só não é incompatível 

com o Lancelot, como poderia ser a sequência deste romance “ num contexto cíclico 

muito aumentado pela incorporação de matéria relativa ao TRISTÃO EM PROSA e à 

SUITE DU MERLIN” (MIRANDA, 1998, p. 23). No caso em apreço, à semelhança do 

que os redactores tristanianos fizeram no sentido de aproximar o Tristan do Lancelot, 

teria havido o mesmo procedimento, porém, em sentido inverso. O redactor da versão 

original do Lançarote alude a episódios da narrativa tristaniana com o propósito de 

juntar estes dois livros. No final do seu livro, o redactor fornece um conjunto de 

informações, de que já havia dado pistas ao longo da restante obra, que tornariam mais 

fácil a transição entre a biografia dos dois cavaleiros.  

                                                 
409 Sobre a Folie Lancelot e as diferentes perspectivas sobre o lugar que ocupa na organização das 
narrativas arturianas, veja-se supra 1.1.1. 



 287

 A nosso ver, é possível considerar que, num momento de reescrita dos textos, 

um redactor, francês, tivesse aproveitado episódios de uma versão do Tristan, unindo-os 

ao Lancelot. Este procedimento seria semelhante àquele que o quarto redactor de TP 

levou a cabo, reescrevendo episódios finais do Lancelot que integrou no romance. De 

acordo com LARANJINHA (2005, p. 423), a quarta fase de redaccção do Tristan en 

Prose conhece um desenvolvimento, que esta medievalista designa como fase 4A, 

caracterizado pela interpolação e reescrita de alguns episódios do Lancelot en Prose. A 

par disso, uma das temáticas que norteia este redactor é o reposicionamento de Lancelot 

como expoente da cavalaria. Na investigação de Laranjinha (2005 pp. 436-438) 

demonstra-se que o quarto redactor, aproveitando e reescrevendo episódios e modelos 

que constam do Lancelot, trazendo de novo à cena esta personagem, questiona a 

superioridade cavaleiresca de Tristan face ao cavaleiro de Artur. Ora, no nosso 

entender, algo de semelhante se anuncia no início destes fólios finais. Lancelot, 

motivado pelo interesse em encontrar Tristan, o melhor dos amadores, enceta uma 

demanda com o intuito de o descobrir e de o trazer à corte. O cavaleiro da Cornualha, 

por seu lado, ao saber da resposta de Lançarote à sua missiva, deseja ver o único capaz 

de o igualar e compreender. Adivinha-se um futuro encontro de Titãs do mundo 

cavaleiresco, mas também se saberá, continuando a leitura, que o motivo que os une, o 

amor, é anúncio de desgraças.  

 Assim, o Lancelot, até então incólume a um amplo processo de reescrita teria 

sido levado a adaptar-se àquele que teria sido um dos romances com maior sucesso e 

difusão ao longo da Idade Média, o Tristan en Prose. No nosso entender, esta 

transformação do texto só teria sentido se fosse feita por alguém que conhecesse o 

universo tristaniano, mas que também procurasse coadunar o livro que escrevia com um 

universo mais vasto. Mais uma vez, retomamos as palavras de Laranjinha a propósito do 

4º redactor: “os textos com os quais o quarto redactor pretende harmonizar o seu 

romance são o Lancelot, a Queste e a Suite du Merlin” (LARANJINHA, p. 423). A 

mesma afirmação, se substituirmos o vocábulo “Lancelot” por “Tristão”, é válida para o 

redactor do nosso texto, como já indiciam as referências do “Segundo e Tercero Libros” 

e como esperamos continuar a demonstar nas secções seguintes.  

 

3.2– O Lançarote e a Suite du Merlin 
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 Conforme constatámos pela análise do “Segundo” e “Tercero Libros”, as alusões 

a matéria específica da Suite são particularidades deste romance. Também nos fólios 

finais existe uma considerável porção de texto (4 fólios) que se relaciona 

intrinsecamente com esse livro. Como vimos, o redactor desta versão do Lancelot terá 

usado e reescrito temas do universo tristaniano, que integrou no romance. Os episódios 

relacionados com a Suite du Merlin revelam o desejo de afirmar o Lancelot como a 

narrativa onde diversas profecias anunciadas na Suite se concretizam. 

 

 

 

 

3.2.1– O Lançarote e o golpe doloroso  

  

 Lançarote parte em busca de Tristan e depois de muito cavalgar, avista a “Insula 

Merlín”, lugar onde jaziam dois irmãos que se mataram por desconhecimento. Para aí 

chegar, era necessário passar uma ponte de ferro que apenas fora atravessada por 

Galban e Gariete. Esta passagem fora construída pelo profeta Merlin, facto que 

encontramos narrado na Suite du Merlin. As palavras do Lanzarote e as da Suite são 

coincidentes: 

 

Lançarote de Lago (LL, CCCXXX, 
sublinhados nossos) 

Suite du Merlin (SM, §241, p. 196, sublinhado 
nosso) 

Y cuando vio la Puente de Fierro que Merlin y 
fiziera, que dezia que no la paso ninguno si 
mucho ardid non fuese, e vido y letras y 
dezian: “Nunca esta puente pasaron sino dos 
cavalleros: don Galban e Gariete, sobrinos 
del rey Artur” . 

Car il [Merlin] i fist un pont de fer (…) Et dist 
que par chou porroit on connoistre les hardis 
chevaliers, car nus, s’il n’iert trop hardis 
n’avra ja cuer de passer outre par dessus cest 
pont.  

 

  Como se verifica, a passagem do Lançarote reporta-se directamente àquilo que 

encontamos na Suite. A forma verbal “avra” remete para acontecimentos futuros que 

supostamente terão lugar e, ao contrário, “paso” reporta-se a eventos passados. Assim, a 

concordância entre esta passagem da Suite e do Lançarote é pensada, concordando este 

último com o livro que diegeticamente o precederia. Todavia, a arquitectura deste 

episódio assume contornos mais complexos do que a correspondência temporal entre 

factos previstos e posteriormente realizados. As relações de intertextualidade e reescrita 
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que mantém não apenas com a Suite, mas no seio da narrativa do Lancelot, requer que 

nos detenhamos em diversos detalhes, nomeadamente as referências a Galban e Gariete.   

 As letras inscritas na ponte desafiam Lançarote a atravessá-la, uma vez que essa 

passagem funciona como uma prova da coragem e proeza cavaleirescas restrita aos 

melhores, ou pelo menos aos mais afoitos, cavaleiros. Para além disso, a inscrição dos 

nomes dos mais valorosos sobrinhos de Artur, representantes da sua linhagem, são 

motivo para que o filho de Ban de Benoic se sinta obrigado a tentar esta aventura. 

Lançarote passa-a com sucesso perante a admiração dos habitantes do castelo que o 

observavam410. Este esquema narrativo já se encontra no Chevalier de la Charrette, no 

célebre episódio em que Lancelot atravessa com sucesso a ponte da espada para resgatar 

a rainha. Também aí Gauvain intervém, mas é claramente secundarizado, uma vez que 

para além de não ter sucesso na travessia da “ponte sobre a água” é salvo por Lancelot: 

«Et tantost qu’il vienent au pont/ont mon seignor Gauvain veü/ del pont trabuchié et 

cheü/ a l’eve qui estoit parfonde » (CC, vv. 5106-5109). 

 Assim, poderia pensar-se que a referência aos dois sobrinhos de Artur intenta 

elevar Gauvain à mesma condição de Lancelot. Contudo, cremos que essa não será a 

intenção do redactor deste texto. Será necessário situá-lo num contexto não tão recuado 

como as relações estabelecidas com a narrativa de Chrétien, mais próximo do universo 

romanesco da prosa arturiana. Parece prudente observar a presença destes cavaleiros 

tendo em conta não apenas a Suite du Merlin, mas a intradiegese do Lancelot para que 

se compreenda o motivo da sua inclusão numa prova que, em princípio, apenas testaria 

a excelência cavaleiresca.   

 A “Isle Merlin” aparece pela primeira vez no Lancelot en Prose, num momento 

em que os vários cavaleiros haviam regressado à corte após a demanda de Lancelot. 

Como era já costume, Artur pede-lhes que relatem as suas aventuras para que elas sejam 

postas por escrito. A passagem por esta ilha faz parte do percurso de Gauvain que aí 

sabe a sua morte411: 

 
Et en ceste ille trouvai je le lit Merlin ou nus ne se couche qui ne perde le sens et le 
memoire, car li leus est enchantez. Et si tost com il est fors, si revient en son droit 
pooir. Et en cele ille a tant de merveilles que nus ne porroit croire, se il n’i estoit, 
car la est la force de touz les anchanteors del monde et la puet l’na veoir tels 

                                                 
410 Na Suite também se relata a existência de um castelo perto da ponte: “au cief del pont par deviers le 
chastiel” (SM, §242, p. 196). 
411 Esta passagem não se conserva no ms. 751 BNF, nem no Lançarote de Lago. O manuscrito francês 
está truncado no final, falta a última parte da seccção designada “Agrevain”. 
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merveilles que se li mieldres chevaliers del monde i vient, il trueve son pareil (…) 
Et la trouvai je l’espee aventureuse que nus hom, tant ait grant main, ne puet 
empoigner par le heut; et de cele espee me dist uns chevaliers hermites que j’en 
morroie, si m’en tueroit li hom el monde qui riens ne me soit qui plus m’aimme 
et si an seroit achoisons Mordrez mes freres (LM,t. VI, § CI, p. 55, sublinhado 
nosso). 

 

 Pelo excerto citado, a passagem de Gauvain por aquela ilha está confirmada. 

Contudo, não é claro se Gariet também aí terá estado, como lemos no Lançarote. De 

acordo com o romance francês, após ter saído da ilha, Gauvain encontra o irmão na 

Floresta Perigosa, onde o enfrenta num combate que quase os leva à morte, não fora 

Gauvain ter reconhecido a espada que Gariet empunhava: “si nos combatismes tant 

ansamble que je l’eusse occis ou il moi, se ne fust ce que je le connui a l’espee qu’il 

portait et par ce feismes pes” (LM, t. VI §CI, p. 56). Vários motivos indiciados no 

Lancelot encontram um desenvolvimento e uma confluência bastante interessantes na 

versão ibérica. 

 Após ter passado a ponte de ferro, Lançarote encontra a sepultura de dois 

irmãos, identificados por uma inscrição no túmulo: “aqui yace Ba [lin en] el mar qu’es 

de la Loraga Vengador, fizo el golpe doloroso”412. O cavaleiro presta-lhe homenagem e 

a seu irmão Balan porque muito os ouvira nomear na corte. Lamenta ainda a má fortuna 

que tiveram pois, “estos dos hermanos se mataron por desconociencia” (LL, CCCXXX, 

p. 385). Em seguida, Lançarote pega na espada que se encontrava à cabeceira da 

sepultura e “fizole tan bien a la mano que hera maravilla que a otro ome en el mundo no 

fizo en la mano sino a el” (LL, CCCXXX, p. 385). Ao ver que aquela espada lhe servia, 

o cavaleiro diz” esta espada es mia, ca yo oi dezir a Don Galban que a quien fiziese en 

la mano que aquel la llevaria” (CCCXXX, p. 385, sublinhado nosso). 

 Como se pode ver, vários elementos que constam do Lancelot são aqui 

retomados. As últimas palavras que transcrevemos, proferidas por Lançarote, implicam 

que Gauvain já havia estado na ilha e narrado essa aventura, onde teria destacado que 

tinha visto a espada e comentado que ela serviria apenas a um homem. Na passagem 

que citámos do Lancelot en Prose, Gauvain afirmara que aquela espada não poderia ser 

empunhada, nem por um gigante. O sobrinho de Artur mencionara também o facto de 

naquela ilha haver aventuras que só estariam à altura do melhor cavaleiro do mundo. 

                                                 
412 Para outras leituras desta passagem veja-se LL, CCCXXX, p. 385 e Balaguer (1924, p. 295) 
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Ora, não parece difícil verificar que o texto castelhano tem como base as palavras de 

Gauvain no Lancelot en Prose.  

 Da mesma forma, cremos que a menção a Gariete não consiste num erro ou 

descuido do redactor. No Lancelot, os dois irmãos enfrentam-se, e quase morrem por 

desconhecimento, não fora a espada que Gauvain identifica. Assim, o encontro 

Gauvain/Gahariet é um episódio com uma construção paralela ao dos dois irmãos 

sepultados na ilha. Além disso, é pela espada, estranhamente413, que Gauvain reconhece 

o irmão. No nosso entender, o encontro Galvão/Gariet duplica o dos outros dois irmãos, 

tendo também associado um tom trágico. A presença deste cavaleiro não só não era 

contraditória com o que se encontra na versão alargada do Lancelot en Prose, como 

também contribuía para que a sugestão de má fortuna, mescheance, fosse mais evidente. 

A ilha, a espada e o tema do “desconhecimento” assumem contornos menos difusos do 

que no Lancelot, coadunando-se não apenas com o tom trágico que os fólios finais 

parecem prenunciar, como aliás já observámos a propósito da temática do amor na 

secção precedente, mas resultando também do profundo conhecimento e relação que o 

texto ibérico estabelece com a Suite du Merlin. 

 Se confrontarmos os duelos evocados pelo romance castelhano, de acordo com o 

que é dito na Suite, verificamos que ambos resultam de forma mais ou menos directa na 

morte dos seus intervenientes e na queda de um reino. Além disso, tal como Gauvain 

reconhece a espada que impede a sua morte e a do irmão, Lançarote, numa construção 

narrativa semelhante, reconhece a espada com que matará Galban. A afinidade entre os 

dois episódios pode ser sistematizada da seguinte forma: 

 

Combate Gauvain/Gahariet Combate Balin/Balan 
Dois irmãos que se enfrentam desconhecendo 
a identidade; 
a morte é evitada naquele momento pela 
espada, mas concretizar-se-á como já fora 
anunciado 
Gahariet conhece a morte do irmão, mas não 
acredita no destino. 
 
 

Dois irmãos que se enfrentam desconhecendo 
a identidade; 
morrem devido ao não reconhecimento; 
 
 
Merlin profetizara a morte dos irmãos 
Será também uma espada que matará Gauvain 
e o responsável pela sua morte será o homem 
que mais o ama no mundo; 

 

                                                 
413 Normalmente os cavaleiros são reconhecidos pelas características do escudo. 
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 Na versão ibérica, Lançarote vê a sepultura de dois irmãos que se tinham matado 

por desconhecimento414 e empunha a espada que ai se encontrava. A mesma espada que 

Gauvain, no Lancelot, soubera que o haveria de matar. Parecem-nos demasiadas 

coincidências para não considerar que este texto testemunha o processo de reescrita a 

que o Lancelot terá sido sujeito num momento em que a condensação narrativa impunha 

o retomar de motivos e passagens, abreviando-os com o propósito de acomodar a longa 

biografia do cavaleiro a outros romances que o complementavam. Além disso, não 

deixa de ser significativa a localização da passagem de Gauvain pela “Isle Merlin”, na 

versão francesa, e a chegada de Lançarote à mesma ilha no romance castelhano. Em 

ambos os casos, o episódio precedente era a demanda daqueles que buscavam Lancelot. 

O redactor teria omitido o relato da estada de Gauvain na ilha, mas aproveitou o mesmo 

esquema narrativo e construiu o episódio protagonizado por Lançarote tendo por base o 

contexto da versão que modificara.  

 A completa compreensão de certos detalhes desta aventura só é possível 

conhecendo o relato de Gauvain. Assim, o anúncio da sua presença naquela ilha, a 

espada pesada que só o melhor cavaleiro empunharia fazem sentido e até a presença de 

Gariete ganha outra dimensão. Será pertinente lembrar que, na Suite du Merlin, Gahariet 

também vê a espada que há de matar o irmão, mas despreza a inscrição no punho: “Et 

ces lettres qu’il escrit adont trouva puis Gahariés, li freres Gavain. Et quant il les vit et 

reconnut, il torna tout a fable et cuida que che fust menchonge” (SM, §240, p.195). 

 Embora no relato da “Isle Merlin” não se mencione, nem se preveja, a presença 

de Gahariet nesse local, ela é referida mais adiante, após o episódio em que Gauvain 

socorre o Morholt que fora ferido por uma lança invisível (SM, § 487). O gigante ficara 

gravemente ferido, mas o escudeiro e a donzela que o acompanhavam, pereceram. A 

pedido do Morholt, Gauvain ordena que se faça uma sepultura para os dois e aí é 

colocada uma estátua que os representava maldizendo a sua sorte. Sem que, à primeira 

vista, pareça haver qualquer concordância temática, é dito que essa sepultura tinha uma 

inscrição que versava as proezas de Gahariet, nomeadamente as que sucederiam no 

momento em que ele visitasse aquela ilha: 

 

                                                 
414 Nesse ponto, o Lançarote aproxima-se mais da matéria constante na Suite du Merlin do que no 
Baladro. Na narrativa francesa, a dama de Avalon não revela a Balaain que ele matará o seu irmão com a 
espada que acaba de obter, já na versão castelhana pode ler-se: E sabed que el primero que con ella 
matardes que sera el honbre en el mundo que vos mas amays, que será Balaan vuestro hermano (Baladro, 
CXCII, p. 74) 
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Et l’escuier avoit enmy son pis lectres entailles qui disoient aux chevaliers 
trespassans une telle parole comme ilz devisent apertement en ce compte la ou ilz 
parolent des proesses Gahariet quant aventure porta en isle Merlin (SM, §488, p. 
449, sublinhado nosso). 

 

De acordo com a indicação redaccional que destacámos, as aventuras do sobrinho de 

Artur seriam contadas ainda neste conto, ou seja, na Suite du Merlin. Todavia, como  

afirma Roussineau (1996, nota 488, p. 685) “aucun texte ne nous a transmis le récit de 

ces exploits et cette allusion est peut-être une invention de l’auteur”415. Há ainda a 

referência a outros acontecimentos que não se documentam em nenhum texto 

preservado416, mas as indicações do redactor parecem apontar para a narração destes 

sucessos na Suite: “Mais or laisse li comptes a parler de luy, car bien en savra deviser la 

verité (…) selon ce qu’il apartient en cest livre”( SM, §488, p.450). É possível que estes 

sucessos fossem narrados na parte final da Suite, que nenhum manuscrito preservou417, 

mas que a versão original do Lançarote teria conhecido, reduplicando o sentido da 

presença de Gariete já potencializado no Lancelot e desenvolvido numa versão ou parte 

da Suite.  

 Como se vê, é necessário chamar à colação tanto o Lancelot, como a Suite para 

poder compreender o sentido das passagens do Lançarote. Os mesmos motivos do 

Lancelot en Prose foram aqui retomados de acordo com outra narrativa que os 

complementa, conferindo-lhes o sentido trágico que o Lancelot apenas indicia no 

momento em que Gauvain conhece, vagamente, as circunstâncias em que perderá a 

vida.  

                                                 
415 Não é propósito deste trabalho reflectir sobre a composição da Suite, mas cremos que a descoberta de 
um fragmento na biblioteca de Imola que contém o relato da investidura de Gahariet e o anúncio de 
aventuras destinadas a este cavaleiro poderá ajudar a esclarecer o carácter original ou não destas 
indicações. Referimo-nos ao fragmento de Imola que Mónica Longobardi descobriu e editou (1987). Um 
dos fólios, já considerado neste trabalho, é aquele que contém um excerto do episódio da donzela de 
Tristão que pede conselho a Artur (veja-se supra, secção 3.1), o outro preserva a investidura de Gahariet e 
Guerrez, a chegada de uma donzela à corte com uma grinalda de rosas destinada a Gahariet e ainda o 
relato de aventuras protagonizadas por este cavaleiro, sempre exaltado como um dos melhores, não fora o 
pecado que cometerá quando matar a sua mãe. Estes episódios também se encontram no ms. 112BNF, 
mas Longobardi (1987, p. 243) afirma que a redacção do texto presente no testemunho italiano é mais 
alargada e a do ms. 112 mais elíptica. Esta diferença, segundo a investigadora, sugere que o relato contido 
no fragemtno de Imola é mais antigo. Para um estudo mais detalhado destes Fragmentos veja-se 
Longobardi (1987) e Bogdanow (1998). 
416 As aventuras que se mencionam e que não se encontram em nenhum testemunho conhecido são as 
seguintes: o encontro entre Gahariet e Bandemagus na Floresta Perigosa e a vitória do sobrinho mais 
novo de Artur sobre Keu, Agravain e Gauvain nos prados de Camelot (SM, §488, p. 449). 
417 Roussinau (1996, p. 685, nota 488) afirma que não há nenhum texto que preserve a estada de Gahariet 
naquela ilha.  
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 Como já dissemos, o túmulo que Lançarote encontra é aquele onde o feiteiceiro 

coloca uma inscrição que identifica os dois irmãos. Estas letras reveladoras concordam 

com o que é referido na Suite como se pode ver pela tabela abaixo: 

 

Lançarote de Lago Suite du Merlin(SM, §239, p.193). 
“aqui yaze  Ba [lin en] el mar  qu’es de la 
Loraga Vengador fijo el golpe doloroso”418. 

Chi gist Balaain, li Chevaliers a II espes, qui 
fist de la Lanche Venceresse le Cop Dolereus 
par coi li roiames de Listinois est torner a 
dolour et a essil.  

 

 Como já anteriormente constatámos, os primeiros elementos da frase castelhana 

são de leitura bastante duvidosa, podendo resultar de equívocos do tradutor da versão 

francesa ou do copista do século XVI que poderá ter decifrado mal uma palavra que 

equivaleria a “lança”. Se assim fosse, as relações com a Suite seriam ainda mais 

evidentes, concordando na escolha sintáctica e de lexemas que identificam as 

personagens e acontecimentos. Todavia, pese embora as interrogações que a escrita do 

texto nos coloca, cremos ser possível, mesmo assim, afirmar que Lançarote visita o 

túmulo dos irmãos Balaain e Balan. As dúvidas tendem a dissipar-se com a continuação 

da leitura. Lançarote empunha a espada que aí se encontra e fica a saber que também ele 

será responsável por um golpe doloroso e destruidor anunciado numa inscrição 

constante no punho da arma: “y el cato las letras de la mançana que dezían: ‘com esta 

espada morira don Galban’. (LL, CCCXXX, p. 385). Estava cumprido o anúncio do 

Lancelot en Prose de acordo com informações complementares que encontramos na 

Suite du Merlin. Atentemos nas diversas correspondências: 

 

Lancelot en Prose  Suite du Merlin  Lançarote de Lago 
Gauvain visita a ilha Não se menciona Gauvain Refere-se que Galban e 

Gahariet estiveram na ilha 
Gauvain vê uma espada 
grande que dificilmente 
poderia ser empunhada, a não 
ser por um dos maiores e 
melhores cavaleiros 

Afirma claramente que é 
Lancelot o destinatário 
daquela espada 

Lançarote empunha a espada 

Um ermita diz-lhe que um 
dos homens que mais o ama 
no mundo matá-lo-á com 
aquela espada 

Diz-se que Lancelot matará 
Gauvain: 
“De ceste espee morra 
Gauvains”  

Repete-se que Lançarote 
matará Galban: 
“Com esta espada morira Don 
Galban” 

 

                                                 
418 Para outras leituras desta passagem veja-se LL, CCCXXX, p. 385 e BALAGUER (1924, p. 295) 
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 Como se pode verificar, as correspondências são por demais evidentes, havendo 

casos em que as frases são fielmente traduzidas. No nosso entender, cremos ser possível 

aplicar às relações entre o Lançarote e a Suite o mesmo raciocínio que José Carlos 

Miranda utilizou no que diz respeito às conexões entre o Lancelot e a Estoire du Saint 

Graal (MIRANDA, 1998, pp. 92-101). Nas palavras deste medievalista, a Estoire 

“surge com uma presença virtual mais insistente” (MIRANDA, 1998, p. 92) no tecido 

narrativo do Lancelot. Contudo, os relatos contidos no Lancelot en Prose são uma 

“narração retrospectiva cuja redacção anda próxima da ESTOIRE” (MIRANDA, 1998, 

p. 93) enquanto aqueles de que nos ocupamos, no Lançarote, cumprem aquilo que 

prospectivamete a Suite anunciara. Parece por isso possível sugerir que as ligações entre 

o Lançarote e a Suite testemunham o processo de acomodação do Lançarote ao 

universo do Pseudo-Boron. A tecitura dos episódios nos dois romances, e a indicação 

redaccional, “Gran Historia do Graal” que atrás considerámos419 parecem indicar não 

apenas o conhecimento que o redactor tinha da matéria arturiana, mas o propósito claro 

de urdir os vários ramos do ciclo em torno do tronco constituído pela Estoire, o Merlin e 

a Suite e a Queste-Mort Artu, “o núcleo que agrupa os textos do Graal” 

(LARANJINHA, 2005, p. 488).     

  Na versão ibérica do Lancelot filiam-se os episódios a previsões previamente 

anunciadas na Suite que indiciam a fatalidade dos destinos. Conforme já afirmámos na 

secção anterior, o Lançarote preserva uma concepção negativa do amor, à semelhança 

do que acontece já na Suite du Merlin e em reescritas posteriores que enfatizam ainda 

mais essa tragicidade420, sugerindo que este será o fim da cavalaria. Ao chegar à ilha, o 

filho de Ban de Benoic encontra o túmulo de dois irmãos sendo que um deles, Balaain, 

tinha destruído o reino de Listenois ao desferir o golpe doloroso. Nessa sepultura, está a 

arma que há de significar o fim do reino arturiano: com ela morrerá o representante da 

linhagem de Artur, vítima do golpe desferido pelo cavaleiro que fora o principal 

sustentáculo do reino.Como sabemos pela leitura de outros romances para onde esta 

                                                 
419 Veja-se Supra, 2.1.3. 
420 É o acontece em narrativas como o Baladro del Sabio Merlin, romance já muito mutilado em relação à 
Suite du Merlin e que mantém, amplificando, as referências ao desgosto amoroso de Merlim, mas não 
preserva um extenso conjunto de episódios que se encontram na versão francesa. O carácter tardio e a 
influência da ficção sentimental terão sido decisivos para as significativas modificações que esta obra 
atesta. (Miranda 2004). Assim, não a consideraremos ao longo do nosso trabalho, tendo em conta que o 
Lançarote nunca remete para nenhum episódio exclusivo do Baladro, chegando até, como veremos, a 
afastar-se dele.  
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versão ibérica explicitamente remete421, Galvão morreu devido a um duelo entre os dois 

cavaleiros que se enfrentavam devido a Genevra: “Y ansi fue que de una ferida que el 

dio don Lançarote, cuando entro en el canpo sobre la reina Ginebra, murió” (LL; p. 

385). 

 Desta forma, tudo parece confluir para a tragédia arturiana, orquestrada em torno 

de dois motivos, o do golpe doloroso e o do amor entre a rainha e o cavaleiro. Na 

verdade, estes motivos fundem-se naquele que ao longo do romance já se vislumbra e 

aqui se concretiza. Referimo-nos ao tema da má-ventura e do destino irremediável das 

personagens. O dilema de Lançarote, hesitante em abandonar a espada que anunciava a 

morte do sobrinho de Artur ou levá-la provando a sua coragem, sugerem a 

inevitabilidade da sua acção. A glória cavaleiresca que Lançarote escolheu ao empunhar 

a espada determinou que também ele vai contribuir para o fim do reino. Todavia, 

voltemos ao relato para observervarmos o desenrolar da escrita. Até aqui, cremos ser 

possível sugerir que existem relações de complementaridade, sobretudo no retomar de 

passagens, personagens e acontecimentos, entre esta versão ibérica e a Suite du Merlin. 

Além disso, parece também bastante provável que este episódio tivesse sido escrito 

tendo por base um outro constante da versão do Lancelot mais difundida, a visita de 

Gauvain a esta ilha. Vejamos se o texto continua a confirmar as nossas sugestões.  

 

3.2.2– O “Lecho de Merlin”  

  

 Depois de decidir que levaria a espada que acabara de encontrar, Lançarote 

chega ao “Leito de Merlim”, estranho engenho composto de fantásticas e mirabolantes 

estátuas mecânicas. Assim que olha para um anel que trazia e que tinha o poder de 

desfazer todos os encantamentos, os bizarros autómatos422 desfazem-se em mil peças. 

Lançarote senta-se no leito e nada lhe acontece.  

 Pelo resumo desta passagem, percebe-se que várias coisas seriam difíceis de 

compreender, se nos ativéssemos apenas à leitura deste romance ibérico. Mais uma vez, 

grande parte das respostas encontra-se no Lancelot en Prose e na Suite du Merlin. 

                                                 
421 Referimo-nos às remissões para o “Livro de Galaaz”, na parte em que se explica que este golpe foi 
desferido devido a Genevera. Sobre estas remissões nos fólios finais, veja-se infra, 3.4. 
422 Segundo Van-Coolput (1987), um atómato pode ser entendido como “être coulé dans le metal et doué 
de mouvement”. VAN-COOLPUT (1987, p. 254). 
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 No Lancelot en Prose, no episódio em que Gauvain chega à “Isle Merlin”, há 

uma referência clara a este leito e aos poderes que lhe estavam associados: 

Et en ceste ille trouvai je le lit Merlin ou nus ne se couche qui ne perde le sens et le 
memoire, car li leus est enchantez. Et si tost com il est fors, si revient en son droit 
pooir. Et en cele ille a tant de merveilles que nus ne porroit croire, se il n’i estoit, 
car la est la force de touz les anchanteors del monde et la puet l’an veoir tels 
merveilles que se li mieldres chevaliers del monde i vient, il trueve son pareil(LM,§ 
t.VI,§CI, p. 55). 

.  

Gauvain refere que quem se lá sentasse perderia o sentido e a memória. Além disso, 

havia na ilha tantas maravilhas que era difícil reproduzi-las verbalmente. Esta 

contextualização ajuda a compreender o discurso indirecto, constante na versão ibérica 

após Lançarote se ter sentado no leito, que aponta para o carácter especial daquele 

engenho: “asentóse luego en el Lecho de Merlin, ansí como en outro lecho”(LL, 

CCCXXXI, p.385, sublinhado nosso ). O encantamento estava desfeito, logo não lhe 

acontecera o que o sobrinho de Artur mencionara no Lancelot. As maravilhas 

resultantes de encantamentos só cessariam com a vinda do melhor dos cavaleiros, como 

referira Gauvain no Lancelot. É o que acontece no Lançarote, com a chegada do 

protagonista àquele espaço e com o desfecho desta aventura. Contudo, é certo que o 

Lancelot en Prose apenas anuncia uma série de eventos, nada se diz do leito, nem se 

afirma claramente que os encantamentos serão desfeitos e como acabarão. Para isso, há 

que recorrer à Suite que explicitamente prevê a aventura que lemos no Lançarote: 

 
Et dalés la tombe estora un lit si estrange que nus n’i puet puis dormir qu’il ne 
perdist le sens et le memoire en tel maniere qu’il ne souvenist já de chose qu’il eust 
devant fait tant comme il demora en l’ille. Et dura chis enchantemens dusques tans 
que Lanceslos, li fius le roi Ban de Benoic, i vint. Et lors fu li enchantemens de cel 
lit deffais, ne mie par Lancelot, mais par un anelet qu’il portoit, qui descouvroit 
tous enchantemens. Et cel anelet li avoit douné ça Demoisele del Lac, si coume la 
grant hystore Lanscelot le devise (SM, §239, pp. 193-194, sublinhado nosso). 
 

 O excerto que acabámos de transcrever reveste-se de grande importância não 

apenas para compreendermos melhor as relações textuais entre o Lançarote de Lago e 

os outros ramos do ciclo, mas também para podermos aferir com maior segurança o 

lugar que ocupam estes episódios finais na composição da versão ibérica do Lancelot.  

 As conexões que se podem estabelecer entre a passagem do Lancelot e a da Suite 

são bastante complexas. Seria certamente mais simples se apenas se mencionasse o já 

típico processo de amplificação narrativa, característico do Pseudo-Boron (Bogdanow, 

1966; 1999), que neste caso consistiria no aprofundar de elementos que constam do 
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Lancelot pelo redactor da Suite du Merlin, de modo a preencher a falta de detalhes do 

Lancelot en Prose. De facto, pela Suite sabemos em que ocasião Merlim mandara 

edificar o leito e conhecemos o nome daquele que desfará os seus encantamentos. 

Contudo, pouco mais sabemos do estranho engenho.  

 Na realidade, tanto a Suite du Merlin como o Lancelot, são bastante elípticos a 

este respeito, fornecendo o mesmo tipo de informação. Gauvain afirmara que “le lit 

Merlin ou nus ne se couche qui ne perde le sens et le memoire, car li leus est enchantez” 

(LM, t.VI, §CI, p. 55) . Na Suite, é-nos dito exactamente o mesmo: “un lit si estrange 

que nus n’i puet puis dormir qu’il ne perdist le sens et le memoire” (SM, §239, p. 193). 

Ora, nenhum dos romances acrescenta informação descrevendo o leito. É possível 

considerar que a Suite du Merlin, conhecendo o relato da visita de Gauvain à ilha do 

Lancelot, tivesse aproveitado o mesmo esquema narrativo, aludindo à estada de 

Gauvain nesse lugar, mas prevendo que os encantamentos seriam desfeitos por 

Lancelot. Ainda que esta hipótese pareça bastante razoável, as conexões entre estes dois 

romances, sobretudo no que ao processo de escrita e contaminação diz respeito, não 

estão ainda esclarecidas423. O que importa considerar para este trabalho é que as vagas 

informações da Suite se concretizam, como fora anunciado, na “Estória de Lancelot”. A 

versão ibérica, não apenas cumpre as profecias de Merlin, mas também descreve o leito 

em pormenor: 

 

El Lecho de Merlín hera de madera, muy rico y muy fermoso, y a los cuatro pies 
del lecho havia quatro pilares de cobre y sobre los dos pilares de la cabezera 
estavan dos imagines de donzelas fechas de cobre tan maravillosamente que 
parescían bibas, y lançava la una a la outra una pelota de oro y la outra la 
rescevía (f.352r), y ansi jugavan todo ele dia. Y en los pilares de los pies estavan 
dos leons de cobre que parescían bibos y en el médio d’ellos estava una imagen de 
niño que parescía bibo, y estava desnudo y tenía la una mano sobre el león y la 
outra sobre el outro, y los leones daban tan grandes gemidos que parescía que 
querían comer al niño e no lo podían alcançar (LL, CCCXXXI, p. 385). 

                                                 
423 Micha (1980, nota 8, p.55) reconhece que o relato de Gauvain é estranho na matéria do Lancelot: 
“dans ce qui prècède Gauvain n’a connu aucune aventure de ce genre, pas plus que celles dont il est 
question dans cette enumération”. O editor acrescenta ainda que não há, ao longo do Lancelot, qualquer 
referência à espada que Gauvain encontra na Isle Merlin (MICHA, 1980, nota 8, p.55). A redacção do 
Lancelot en Prose terá sido uma tarefa hercúlea e complexa, passando por sucessivas fases, dependentes 
dos redactores que tinham a seu cargo o desenvolvimento da matéria, a sua maior ou menor proximidade 
a outros romances do universo cíclico. Recentemente, Ana Sofia Laranijnha 
(LARANJINHA&CORREIA, 07/ 2008) defendeu que seria possível que o redactor da parte final do 
Lancelot conhecesse outros textos para além daqueles adstritos ao designado ciclo primitivo. Assim, a 
elíptica referência à “Isle Merveilles” resultaria de “referências introduzidas por um redactor que conhece 
a Suite, onde estes encantamentos, criados por Merlim, se integram numa estratégia que é seguida ao 
longo de todo o romance e que consiste em ir preparando a Queste e a Mort Artu” (LARANJINHA 
&CORREIA, 2008).  
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 Conforme já defendemos424 a descrição deste leito denota o recurso a motivos 

provenientes de outros livros do universo arturiano, bem como o uso de referências 

bíblicas. Comecemos por considerar a estreita ligação que esta descrição parece indiciar 

com a obra de Chrètien de Troyes, Perceval ou Li Contes del Graal425.  

 No roman do autor de Champagne são descritos dois leitos, um é aquele em que 

o “Roi Mehagné” se encontra no Castelo do Graal; e outro, designado “Lit de 

Merveille”, no Castelo de Igerne visitado por Gauvain. Será a este segundo leito que 

dedicaremos a nossa atenção, pois é aí que as relações de intertextualidade entre o 

roman de Chrètien e o Lançarote nos parecem mais evidentes. Situemo-nos na 

“estória”. O conto deixa de narrar as aventuras de Perceval para se deter nas de 

Gauvain. O sobrinho de Artur ouve falar de um maravilhoso castelo habitado por três 

estranhas damas e deseja conhecer tão magnífico lugar. No palácio, ornado de pedras 

preciosas, como o ouro e o marfim, havia um esplêndido leito: 

 

Enmi le palés fu uns liz/ ou n'avoit nule rien de fust,/ne n'i ot rien qui d'or ne fust, 
fors que les cordes seulemant,/qui estoient totes d'argent./Del lit nule fable ne faz, 
car a chascun des antrelaz/ot une campane pandue./Desor le lit ot estandue  une 
grant coste de samit;/a chascun des quepouz del lit/ot .i. escharbocle fermé,qui 
gitoient mout grant clarté,/mout plus que .iiii. cierge espris./Li liz fu sor gocez asis 
qui mout rechignoient lor joes;/et li gocet, sor .iiii. roes,/erent si isnel et movant 
qu'a .i. seul doi partot leanz/de l'un chief jusqu'a l'autre alast/li liz, qui .i. po le 
botast.Tex fu li liz, qui voir an conte,/c'onques ne por roi ne por conte/ne fu tex fez 
ne n'iert jamés;/et fu toz coverz li palés.(CG, vv.7441-7461, sublinhado nosso) 
 

 

 Como se pode ler, as afinidades entre as duas descrições estão longe de ser 

absolutas, sendo o leito de Chrétien mais rico e luminoso do que aquele que 

                                                 
424 LARANJINHA, A.S. &CORREIA; I.S. (07/ 2008) 
425 Ainda que possa haver alguma semelhança entre o Leito de Merlin e aquele que é descrito no 
Chevalier de la Charrette, cremos que não terá sido esse que serviu de base ao redactor da versão original 
do Lançarote. O leito da Charrette consta já do Lançarote, no episódio que versa as aventuras de 
Lancelot nesse castelo, e está longe de ser um engenhoso objecto mecânico. Assim, é certo que tal como o 
descrito na versão ibérica, este é rico e ornado a ouro, mas é a lança que assume o papel probatório nessa 
passagem, enfatizando-se do leito a riqueza que o tornava digno de um rei, estando, em princípio, vedado 
ao cavaleiro que subira para a carreta. Assim, mais do que um objecto maravilhoso, o leito de Chrétien 
sublinha a excelência, sugerindo, provavelmente, a nobre ascendência do cavaleiro, não constituindo per 
se o motivo da prova cavaleiresca. Ainda que se possa considerar algumas relações entre a existência da 
lança ardente e a espada que Gauvain, no Lancelot en Prose, e Lançarote, na versão ibérica, encontra na 
Isle Merlin, supomos que essas correspondências serão demasiado forçadas. Como já vimos, a espada 
encontra-se junto ao túmulo e tem estreitas conexões com aquelas que encontramos no Lancelot e na 
Suite du Merlin. Sobre o que dizemos deste leito e das versões ibérica e francesa do Lancelot, veja-se 
supra, 3.2.1.  
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encontramos na versão ibérica. O leito do Lançarote era feito de madeira e o do Contes 

del Graal resplandecia graças ao ouro que o constituía, mas ambos eram engenhos 

mecânicos. Na versão ibérica, na cabeceira do tálamo, duas imponentes estátuas 

moviam-se continuamente; no fundo do leito, dois leões rugiam procurando alcançar 

um menino que tinham entre eles. No roman francês, a cama estava assente em 

pequenos cães, os pés do leito, que se moviam rápida e incessantemente graças às rodas 

em que repousavam. Tal como os leões na versão ibérica, também os cães rugiam 

mostrando as mandíbulas. Annie Combes (2001, p. 330), num estudo sobre o 

maravilhoso no Lancelot en Prose afirma que a magnitude do “Lit des Merveilles” de 

Chrétien se deve ao facto de ser um portentoso engenho: “le merveilleux paraît ici placé 

du côté des machines et des automates et les enchantements sont de bon aloi” 

(COMBES, 2001, p. 331). O leito é uma obra-prima, mas construída graças à 

inteligência e perícia humanas. No nosso entender, as palavras que acabámos de citar 

aplicam-se também ao leito de Merlim descrito no Lançarote del Lago. Este engenho é 

maravilhoso, mas não misterioso uma vez que sabemos, pelo Lancelot en Prose e pela 

Suite, que fora construído por Merlim tal como o leito do castelo das donzelas fora obra 

de “uns sages clers d’astrenomie, /que la reïne i amena, /an cest grant palés qui est ça a 

fet unes si granz mervoilles/ c'onques n'oïstes les paroilles (CG, vv.7298-7302). Assim, 

as principais afinidades entre os dois objectos residem no facto de ambos deverem o seu 

esplendor à criação humana, evidenciando o típico processo de racionalização do 

maravilhoso levado a cabo no romance arturiano em prosa e característico de várias 

obras medievais426. 

 Se continuarmos a ler a passagem de Chrétien e nos detivermos no momento em 

que Gauvain se deita no leito, apesar das advertências de um criado que lhe diz que se o 

fizer corre perigo de morte, podemos ainda encontrar mais algumas correspondências ao 

nível do uso de motivos, mas, paradoxalmente, as afinidades entre a funcionalidade dos 

dois objectos na estrutura da narrativa parece atenuar-se. 

  No momento em que o sobrinho de Artur se deita no leito, os sinos que pendiam 

sobre as cordas de prata tocam com um barulho ensurdecedor e ao mesmo tempo entram 

pelas janelas do palácio pedras e setas que, apesar de o atingirem, não lhe fazem 

                                                 
426Le Goff (1989, p. 22) referindo-se ao sentido de milagre afirma que aí se verifica uma tendência para a 
racionalização do maravilhoso pois o milagre fica despojado da imprevisibilidade. Cremos que estas 
palavras se aplicam ao romance arturiano em prosa onde, na maior parte das vezes, há pouco lugar para 
surpresas e grande destaque para explicações e predestinações.  
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nenhuma ferida. Nesse momento um vilain abre uma porta e entra no quarto um leão427 

que ataca o cavaleiro, mas que é vencido. Estavam desfeitos os encantamentos graças à 

vinda de Gauvain, aquele a quem estava destinado acabar com as maravilhas do castelo. 

Voltando agora ao episódio do romance castelhano, conforme a Suite du Merlin 

anunciara, este leito estava destinado a Lançarote que acabaria com os encantamentos. 

Porém, não foi graças à sua proeza cavaleiresca que o engenho desapareceu, mas sim a 

um objecto que ele trazia. Lançarote não age, sendo explicitamente afirmado que não 

foi pela sua proeza que os encantamentos se desfizeram: 

Mas don Lançarote que traía un anillo, que desfacia todos los encantamientos, 
cato la piedra de su anillo y luego se quebraron los pilares todos y las donzellas y 
leones y el niño, que se fizierom más de mil pieças (LL, CCCXXX, p. 385) 
 

 
 Anne Combes (2001) considera que a designação “Lit des Merveilles” no Conte 

del Graal  

correspond à un type de difficultés qui sollicitent prouesse et courage, constituant 
de la sorte un épreuve qualifiante. La réussite démontre la bravoure du chevalier 
et suffit à dissiper les enchantements du palais.(COMBES, 2001, p. 331) 

  

Algo de bastante diferente se passa no romance ibérico. O cavaleiro não é atacado, nem 

se alude ao uso das armas. Pelo contrário, é graças ao anel mágico que a magia do leito 

é desfeita, revelando-se uma ilusão.  

 Já no Chevalier de La Charrette Lancelot tem um anel que lhe fora dado pela 

dama do lago428. O cavaleiro usará esse anel quando, após atravessar a ponte da Espada, 

constata que os leões que a guardavam haviam desaparecido, não passando, por isso, de 

miragens. (CC, vv.3124-3126). O poderoso anel encontra-se também no Lancelot en 

Prose onde se explicita o contexto em que o cavaleiro o recebeu: “lors trait la dame de 

son doit un anelet, sel met l’enfant en son doit et li dist qu’il a tel forche qu’il descuevre 

tous enchantements et fait veoir (LM, tVII, §XXIIa, p. 270).  

                                                 
427 Ainda que no “leito de Merlim” no Lançarote estejam dois leões não cremos que se possam 
estabelecer correspondências seguras entre esses animais e o leão que ataca Gauvain no Perceval. A 
nosso ver, o leão que o sobrinho de Artur derrota representa o desfecho da aventura que o cavaleiro 
consegue pela sua coragem e proeza, enquanto que os leões do Lançarote fazem parte do engenho. Será 
talvez mais prudente estabelecer conexões entre os dois cães em que o leito assenta na obra de Chrètien e 
os dois leões que estão nos pés da cama no romance ibérico.  
428 Cele dame une fee estoit /qui l’aneau doné li avoit/ et si le norri na s’anfance (CC, vv. 2345-2348) 
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O filho de Ban de Benoic usa-o no Val sans Retour e também nesse momento 

desaparece uma ponte sob águas profundas que o cavaleiro acabava de passar (LM, t.I, 

§XXIV, p. 290) 

 No estudo de Anne Combes que temos vindo a citar, esta investigadora 

considera que o anel “appose le sceau de la féerie au doigt du chevalier” (COMBES, 

2001, p. 189), constituindo-se como uma extensão do mundo feérico onde fora 

criado.429 Longe de ser uma prova de excelência cavaleiresca, este portentoso tálamo é 

uma ilusão criada por Merlim que Vivianne destrói, como aliás fizera com o feiticeiro 

que encarcerara num tumba, condenando-o à morte. Não será demais lembrar que 

também a sepultura é um leito para o descanso eterno, sendo a de Merlim arquitectada 

pela engenhosa fada que o encerra pela força das palavras e encantamentos que 

ninguém, a não ser ela, poderá desfazer. Desta forma, o cavaleiro é um mero 

instrumento nesta passagem funcionando o anel como metonímia da dama do lago. A 

destruição de uma das últimas criações de Merlim relembra o episódio da sua 

condenação à morte, ou à pena eterna, levada a cabo por Viviane. Mais uma vez, o 

carácter trágico e ilusório do amor é aqui simetricamente invocado, se considerarmos o 

leito como uma extensão de Merlim e o anel como figura de Vivienne que de novo 

aniquila o feiticeiro reduzindo-o a mil peças.  

 

3.2.2.1– A descrição do engenho 

  

 As estranhas figuras que compõem o “Lecho de Merlin” não encontram paralelo 

em nenhuma outra obra do ciclo arturiano em prosa. O redactor da versão original do 

Lançarote terá usado diversos motivos do universo arturiano, conjugando-os num 

apoteótico conjunto que invocaria, certamente, o conhecimento da matéria de Bretanha, 

mas também teria presente a Bíblia, mais concretamente as passagens respeitantes à 

edificação do templo e do trono de Salomão. 

 Na edificação do Templo de Salomão, salienta-se o abundante uso de madeira, o 

mesmo material que encontramos no Leito de Merlin: 

 

                                                 
429 A nosso ver, o desfazer dos encantamentos pelo anel no Lançarote, reproduz o mesmo tipo de motivos 
que acabámos de verificar no Chevalier de la Charrette: aí, como na versão castelhana, o cavaleiro passa 
uma ponte e anula os encantamentos que se encontravam na outra margem, num caso os dois leões – que, 
como veremos, também fazem parte do leito de Merlim – noutro o mágico tálamo.  
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Bíblia AT 
Primeiro Livro dos Reis 

Lançarote de Lago, LL, CCCXXXI, 
p.385) 

Revestiu o interior dos muros do edifício com 
placas de cedro, do pavimento ao tecto; 
revestiu assim com madeira de cedro todo o 
interior e cobriu o pavimento com tábuas de 
cipreste (…) tudo era de cedro, não se via 
pedra. (RS I, vv.15;18). 
 
 
 

El Lecho de Merlín hera de madera, muy rico 
y muy fermoso. 

   

 O magnífico trono de Salomão era composto por seis degraus, com doze leões 

de cada lado (RsI, v. 19). Tão parca descrição poderá ter levado à necessidade de glosar 

essa passagem, completando a descrição de tão importante objecto. Encontramos uma 

dessas narrativas num texto pertencente à tradição judaica, um Midrash430, onde é dito 

que este cadeirão tinha um mecanismo que fazia mover os leões à medida que o 

soberano subia as escadas em direcção ao trono431. É possível que esta descrição 

estivesse na mente do redactor da versão original do Lançarote e que o engenhoso leito 

lembrasse o portentoso trono de Salomão. Como já foi referido, não se conhece mais 

nenhuma descrição do “Leito de Merlim” pelo que a sua filiação ou relação com outras 

narrativas se encontra comprometida. Muitas vezes não é exequível traçar o percurso de 

motivos textuais, nem tão pouco a circulação de fontes escritas, ou orais, que certamente 

influenciavam a composição destes textos. Parece provável que a descrição do “leito de 

Merlim” tivesse sido influenciada pelo relato bíblico, quer na sua concepção enquanto 

engenho mecânico, quer no uso de figuras que, geralmente, se filiam na tradição bíblica 

como o leão e o menino desnudo.  

 O uso do leão como figura simbólica é frequente quer em escritos religiosos, 

quer em textos profanos. Este animal pode representar os Evangelhos, a palavra de 

                                                 
430 Midrash pode ser definido como comentário oral ou escrito sobre as Escrituras. Veja-se 
http://www.chabad.org/holidays/purim/article_cdo/aid/1345/jewish/King-Solomons-Throne.htm. 
431 When King Solomon stepped upon the throne, a mechanism was set in motion. As soon as he stepped 
upon the first step, the golden ox and the golden lion each stretched out one foot to support him and help 
him rise to the next step. On each side, the animals helped the King up until he was comfortably seated 
upon the throne. No sooner was he seated than a golden eagle brought the great crown and held it just 
above King Solomon's brow, so that it should not weigh heavily on his head. Thereupon the golden dove 
flew over the Holy Ark and brought out a tiny scroll of the Torah and placed it in King Solomon's lap, in 
accordance with the commandment of the Torah that the Torah shall always be with the king and should 
guide him in his reign over the Jewish   People. 
http://www.chabad.org/holidays/purim/article_cdo/aid/1345/jewish/King-Solomons-Throne.htm 
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Deus, ou figurar o próprio Cristo. Talvez seja mais seguro voltar ao romance arturiano 

em prosa e ver outros contextos em que este animal surge ora como guardião de um 

objecto, ora como companhia de uma criança. 

 O primeiro dos casos encontra-se na Estoire del Saint Graal e no Lancelot en 

Prose que retoma a passagem enunciada no romance inicialmente mencionado. 

Referimo-nos ao episódio dos leões que guardam a fonte fervente. Sabemos, pela 

Estoire, que um dos antepassados de Lancelot, o seu avô, de quem herda o nome, fora 

injustamente acusado de adultério, tendo sido decapitado quando estava a beber água 

numa fonte. Furioso, o traidor que o matara, despedaça o seu corpo cortando-lhe todos 

os membros, mas quando ia retirar a cabeça que tinha resvalado para a fonte, a água 

começou a ferver. Essa maravilha só seria desfeita por Galaaz, o último da linhagem. 

Mas há ainda outro acontecimento extraordinário associado ao túmulo onde repousavam 

os membros do rei Lancelot. Da sua sepultura saíam, ao meio dia, gotas de sangue que 

tinham o poder de curar as feridas de quem lhes tocasse. Um dia, passou aí um leão que 

alcançara um cervo e que se preparava para o comer. Junto dele aparece um outro que 

lhe quer roubar a presa. Os dois animais enfrentam-se num combate aguerrido e feroz. 

Um deles lambe o sangue que jorrava do corpo do pai de Ban de Benoic e as suas 

feridas ficam curadas. O segundo leão faz o mesmo e ambos deixam de lutar, 

permanecendo em paz junto do túmulo que protegiam e guardavam: 

 
Lors firent li dui lyon entr’els dous tel pes qe onques puis n’i ot guerre ne 
maltalent et se couchierent delez la tumbe, li uns au chief, et li autres as piez, et 
pristrent einsit la tumbe en garde ausint come s’il eüssent peor que alcuns ne la 
remuast.Et meinte foiz avint puis, que qant chevalier i venoit por garir d’aucune 
plaie, il ne pooit atouchier a la tonbe por les lyons qui la gardoient(…) Et dura 
cele merveille de cez dous bestes jusq’atant que Lancelot del Lac i vint, qui 
ambedous les ocist, si com li contes devisera apertement (ESG, §906, p. 576)  
 

 Tal como a Estoire anuncia, o desfecho desta aventura concretiza-se no Lancelot 

en Prose432, onde o cavaleiro mata os dois leões e vislumbra o corpo do avô. A partir 

desse momento, o sangue deixa de jorrar. Como se pode ver, podemos encontrar 

algumas semelhanças entre estes relatos e a descrição do subtil engenho de Merlin. Os 

leões, em ambos os casos, são guardiães de um objecto, um leito mágico e um túmulo. 

Todavia, a prestação de Lancelot nos dois momentos é distinta. O “Leito de Merlim”, 

como já referimos, é uma criação mágica, fruto das artes de um feiticeiro, por isso, o 

anel poderoso da fada do Lago desfá-lo em mil peças. O túmulo do rei Lancelot alberga 

                                                 
432 LM, t.V,§ XCIII, pp.127-130.  
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o corpo de um mártir e não desaparece graças a nenhum poder oculto. O cavaleiro 

derrota os leões pela força das armas, vingando, de certa forma, a memória do 

antepassado cujo sangue deixa de jorrar. Ainda assim, não cremos que se trate de uma 

prova cavaleiresca comparável àquela levada a cabo por Gauvain no Contes del Graal 

de Chrètien. Não é tanto pelo manejo das armas que Lancelot acaba esta aventura, mas 

por que estava predestinado, tal como acontece no episódio do “Leito de Merlim” que 

só teria fim quando o pai de Galaaz aí chegasse.  

  Contudo, a nosso ver, não nos parece evidente que o episódio dos leões que 

guardavam o túmulo de rei lancelot tenha sido usado como fonte na descrição do Leito 

de Merlin que encontramos no Lançarote. O que nos parece mais credível é que o 

redactor da versão original do texto ibérico, conhecendo em profundidade o romance 

arturiano e outras narrativas, como aquelas em torno da Bíblia a que aludimos, tivesse 

em mente este e outros motivos que usou para a concepção de tão bizarro objecto. 

Diversas leituras e episódios poderão ter estado na base da escolha destas figuras que aí 

encontramos. 

  Um outro exemplo de uma passagem que o redactor poderia também ter em 

mente é aquela que narra o encontro de Celidones, filho de Nascião e primeiro ramo da 

linhagem escolhida (CORREIA, 2003), com um leão e que encontramos na Estoire del 

Saint Graal. Após ter aportado numa ilha e encontrado o rei Label a quem descodifica 

os sonhos e converte ao Cristianismo, Celidones parte para o mar numa pequena barca. 

Alguns vassalos do rei, que não criam nas palavras do menino, planeiam matá-lo, 

concordando que a melhor maneira seria abandoná-lo à deriva no mar, acompanhado 

por um feroz leão. Se ele se salvasse, isso seria obra e prova da Providência divina.  

 Et quant Celidoine se vit metre avec cele beste, qui tant estoit fiere et 
espoentable, il fist en mi son vis le singne de la sainte croiz et se comanda a Nostre 
Seignor (…) En tel maniere erra li enfes trois jorz en la conpaignie au lion, qe 
onques ne le l’adesa ne ne fist mal (ESG,§516, p. 329). 

 
 Na passagem que acabámos de transcrever, o leão que acompanha o menino, 

apesar de ser uma criatura feroz e espantosa, não tenta atacá-lo. Pelo contrário, na 

descrição do leito no romance ibérico, os dois leões  daban tan grandes gemidos que 

parescía que querían comer al niño e no lo podían alcançar (LL, CCCXXXI, p. 385) se 

bem que as mãos do menino sobre cada um deles os tentam apaziguar impedindo que o 

ataquem. As relações que podemos estabelecer entre os dois textos em apreço prendem-

se com apresença de uma criança junto a este animal e o facto de não lhe fazer qualquer 
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mal. No nosso entender, a inexistência de uma relação linear entre estas passagens 

confirma o que sugerimos nos parágrafos precedentes. Parece mais seguro, como já 

vimos, equacionar a existência de diversos motivos provindos de episódios arturianos 

conhecidos pelo redactor do que tentar traçar a existência de uma narrativa modelar que 

possa ter estado na sua origem.   

 Se é difícil compreender a combinação de todos estes elementos, as estátuas de 

bronze representando duas donzelas que jogam uma bola incessantemente, revela-se 

tarefa ainda mais complexa. Não há notícia no romance arturiano em prosa da existência 

de um engenho semelhante a este. Mais uma vez, resta-nos seguir o perigoso caminho 

da interpretação, ponderando elementos relacionáveis com estas figuras.  

 Ao longo da Suite du Merlin encontram-se várias estátuas em que se destaca a 

sua expressividade, como por exemplo, aquela que o Morholt manda erigir no túmulo 

de uma donzela e um escudeiro que o acompanhavam tendo as duas imagens “les mains 

vers le perron et vers la croix ainsi comme s’ilz les voulsissent maudire et escomenier” 

(SM, §488; p.449). Estas figuras pretendem chamar a atenção de todos os que por ali 

passarem para a sepultura, “et pour ce qu’ilz tindrent ceste chose a la plus merveilleuse 

aventure donz ilz eussent oncques mais oÿ parler firent ilz deles le perron deux ymages 

de pierre” (SM, §488, p.499), pois os dois tinham sido mortos por uma misteriosa lança 

que aparecera no céu. No nosso entender, semelhante função podem ter as imagens do 

leito de Merlin. Lembremos que este engenho é uma das maravilhas que o mago faz na 

ilha de seu nome. Assim, é mais uma prova do seu conhecimento em artes de 

nigromancia. As duas donzelas de cobre que encabeçam o tálamo sublinham a 

grandiosidade dos seus conhecimentos, patente no mecanismo que as faz mover 

incessantemente. 

 As duas figuras femininas jogam continuadamente uma bola, pretendendo, 

talvez, lembrar o constante devir do mundo, mas também, a ciclicidade e o fechamento 

que o encantamento produzira naquele objecto. A este respeito, lembremos um outro 

engenho móvel no Lancelot en Prose que, a nosso ver, partilha com o “leito de Merlim” 

algumas características, ou, pelo menos, alguns possíveis significados. Referimo-nos à 

estátua no episódio da Carole Magique, a continuada e cíclica dança a que os amantes 

estavam condenados até ao desfazer do encantamento. Recordemos a “estória”. 

 Lancelot, depois de deixar a casa da mãe de Estor, onde soube dos laços 

fraternais que o uniam àquele cavaleiro, chega a uma bela pradaria onde vários 

cavaleiros e donzelas cantavam e dançavam em roda. Quando se aproxima do local, 
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sente uma súbita necessidade de se juntar ao grupo dos que dançavam. Esquecendo tudo 

o resto, depõe as suas armas no chão e principia a entoar uma canção dedicada a 

Guenièvre, enquanto dança com uma das donzelas que aí estavam. O escudeiro que o 

acompanhava chama-o diversas vezes, mas Lancelot recusa-se a deixar de dançar e o 

escudeiro compreende que o cavaleiro estava encantado. Quando chega a hora de jantar, 

uma das donzelas aproxima-se de Lancelot e diz-lhe que ele deve sentar-se num trono 

onde vai ser coroado. O cavaleiro recusa veementemente, mas a jovem insiste que ele a 

acompanhe pois será Lancelot quem os livrará. No momento em que o cavaleiro 

enverga a coroa, que fora de seu pai, uma imagem em semelhança de rei cai da torre, 

estilhaçando-se e desfazendo todos os encantamentos. Lancelot quer saber que 

significara tudo aquilo e um dos cavaleiros explica-lhe que aquela dança incessante fora 

obra de um irmão de seu pai, Ban de Benoic, quando um dia, cavalgando por aquela 

floresta, vira um grupo de donzelas que cantavam e dançavam. Uma das jovens estava 

sentada numa rica cadeira e o clérigo enamorou-se dela. Rei Ban entendeu que seria 

mais agradável se cada donzela dançasse com seu cavaleiro e chamou os da sua 

companhia para que se juntassem ao grupo. A mais bela de todas ficou muito feliz com 

aquela mudança e desejou que tão alegre momento durasse para sempre. O irmão do rei, 

sábio em artes de nigromancia, prometeu-lhe em troca do seu amor que tornaria eterna 

aquela dança:  

Se vos me voliez, fait il, donner vostre amor et creanter par devant mon signor 
qui ci est que vos a mon vivant ne feriez autre ami, je le feroie encore mielz que 
vos ne dites et vos dirai conment. Je tandrai cels qui ici sont en tel maniere que 
en touz lor vivanz ne seront las ne travilliez de queroler et queroleront et Yver 
et este et toutes les ores que il fera bien tens ne já plus ne lor anuiera qu’il fait 
ores. Et por ce que il seroient po, se plus n’na i avoitm ferai je tant que tuit cil 
qui des or mais enterront en cest pré, por qu’il ainment ou aient ame par amors, 
remaindront avec aux por queroler en tel maniere que il de nule autre chose ne 
lor souvendra que de ceste (LM, §LXXXIII, t.IV, pp. 287-288, sublinhado 
nosso). 

  

 Como se pode ver, tal como as estátuas do “Leito de Merlim” do Lançarote de 

Lago jogavam uma bola incessantemente, também as donzelas dançavam sem parar, 

entoando a canção de louvor a Genevra. Da mesma forma, todos os cavaleiros que 

chegavam àquele prado, perdiam a memória e eram dominados por uma vontade 

incontrolável de se juntarem ao grupo, tal como quem se sentasse no leito perdia o 

sentido e a memória. Lancelot, ao colocar a coroa na sua cabeça, desfaz o encantamento 

à semelhança do que acontece no episódio do romance castelhano em que o anel que 

trazia no dedo reduz o leito a pó, a estátua quebra-se, o leito desfaz-se. O movimento 
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constante das estátuas é interrompido, quebrando-se o devir cíclico e fechado que o jogo 

da bola sugere.  

 Contudo, como já dissemos, a inexistência de um episódio semelhante no 

romance arturiano impede-nos de fazer afirmações seguras, limitando-se as nossas 

sugestões à tentiva de interpretar o sentido dos textos. A descrição deste estranho leito 

lembra também outras de diversos engenhos da Suite du Merlin. Assim, tal como se 

movem as donzelas de cobre que “parescían bibas” (LL, CCCXXXI, p. 385) também a 

estátuas dos treze reis, que Artur manda erigir após a vitória contra Rion, parecem 

mover-se, sendo que aquela que representava o rei de Logres, a maior e a mais rica, 

“faisoit samblant qu’il manechast cheus qui entour li estoient” e as outras, como lhe 

prestando vassalagem, “li estoient enclin aussi coume il li criaissent merchi d’auchun 

mesfait” (SM, §153, p.117). Da mesma forma, as estátuas do túmulo do escudeiro de 

Morholt e de uma donzela, mortos por uma lança invisível, parecem ser animadas: 

“tendoient les mains vers le perron et vers la croix ainsi coome s’ilz les voulsissent 

maudire et escomenier” (SM, §488, p. 449). Finalmente, é necessário mencionar a 

estátua que os habitantes do castelo de Taraquin erguem em honra de Gahariet. Para 

assinalar a destruição do gigante que exigia anualmente um tributo de doze donzelas, 

são feitas duas imagens de cobre representando o combate de Gahariet com o monstro. 

O narrador diz-nos que elas serão destruídas por dois filhos de Mordered uma vez que 

celebram os feitos da linhagem de Artur (SM§570, p.552). Tal como se prevê que 

Lancelot haveria de aportar na Isle Merlin e acabar com o leito mágico. É possível que o 

redactor da versão original do Lançarote, conhecendo estas estátuas da Suite, nelas se 

tivesse inspirado para descrever o magnífico engenho. 

 

3.2.2.2 – O Lugar do Leito de Merlin no Lançarote del Lago 

 

 Pela análise realizada na secção anterior, este bizarro leito coloca mais dúvidas 

do que certezas, sobretudo em relação à sua composição imagética. Todavia, o seu lugar 

na estrutura diegética da narrativa merece ser observado com maior atenção. Para isso, 

será necessário voltar ao episódio da Suite em que se prospectiva a vinda de Lancelot. 

Depois de construir o leito, o feiticeiro vaticina a sua destruição aquando da chegada do 

filho de Ban de Benoic que acabará com os encantamentos aí presentes graças ao anel 

que lhe dera a dama do Lago, conforme já se contara: 
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Et dura chis enchantemens dusques tant que Lancelos, li fius le roi Ban de Benoïc, 
i vint. Et cel anelet li avoit douné la Demoisele del Lac, si coume la grant hystore 
de Lanscelot le devise, cele meisme ystoire qui doit estre departie de mon livre, ne 
mie pour chou qu’il n’i apartiegne et que elle n’en soit traite, mais pour chou 
qqu’il convient que les III parties de mon livre soient ingaus, l’une aussi grant 
coume l’autre (SM, §239, p. 194). 

 
 Nesta passagem, afirma-se claramente que o cavaleiro há-de vir àquele lugar e 

terminar a aventura. Gilles Roussineau (1996, p. 661), talvez por desconhecer a 

existência do ms. 9611BNE, assegura que tal previsão nunca se chega a concretizar: 

“nous n’avons pas retrouvé trace de l’épisode où Lancelot met fin à cet enchantement 

grâce à l’anneau qu’il porte, qui est sans doute une invention de l’auteur 

(ROUSSINEAU, 1996, p. 661). Porém, muitas perguntas permanecem ainda em aberto. 

Qual o lugar desta passagem na estrutura interna do Lançarote? Como é que ela se 

relaciona com a passagem da Suite que acima citámos? 

 Fanny Bogdanow (1999), no artigo sobre os fólios finais do Lançarote a que já 

aludimos433, afirma que este episódio, tal como os outros que se encontram no final da 

narrativa, não pertence à estrutura do romance, mas terá sido adicionado sem 

preocupações de coerência interna, à semelhança do que se observa em obras 

compilatórias: 

That the Spanish translator should have ended his tercero libro de don Lançarote 
with an extract from the Post- Vulgate is in no way surprising. The scribe-
compilers of French manuscripts worked in the same way. For example, the scribe 
of ms. BN 116 combined sections from varying sources: he incorporated into his 
copy of the Vulgate Lancelot not only incidents derived from the prose Tristan, but 
added before the beginning of the Queste del Saint Graal an episode taken from the 
Post-Vulgate (BOGDANOW, 1999, p. 447, sublinhado nosso). 

 
 
De acordo com o importante estudo de Pickford (1960), os fragmentos que compõem o 

manuscrito citado pela erudita inglesa não formam um todo consistente:  

un manuscrit du Lancelot –Graal, Ms. B.N.fr. 113-116 comprend quelques 
fragments du Tristan en Prose et des resumés de ses épisodes principaux. 
Cependant ces fragments ne forment pas une partie intégrante du Lancelot: ils 
restent en dehors du roman principal (PICKFORD, 1960, p. 11) 
 

Segundo o que afirma Bogdanow, os episódios finais, ou uma versão dos mesmos, 

constariam numa outra narrativa arturiana e teriam aí sido incorporados para fazer a 

transição entre o Lançarote e o Tristan que se seguiria434. Assim, estas passagens não 

                                                 
433 Cf. supra 3.1.  
434 A investigadora inglesa adianta esta ideia, afirmando que o escriba adicionou estes textos derivados da 
Post-Vulgata para fazer a ligação entre o seu livro e o de Tristan (Bogdanow, 1999, p. 448). 
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fariam parte do romance, evidenciariam apenas que quem o escrevera ou traduzira 

conhecia os diversos ramos do Pseudo-Boron. No nosso entender, esta hipótese 

necessita de ser revista com maior cuidado. 

 A passagem do “leito de Merlim” não deve, tal como se apresenta no Lançarote, 

ter derivado da Suite du Merlin porque, como vimos, tal engenho não é descrito nesse 

romance. Da mesma forma, no Lancelot en Prose, ele é apenas evocado, 

desconhecendo-se a sua composição. Como já dissemos na secção anterior, Bogdanow 

parece situar os fólios finais do Lançarote no final da Suite du Merlin, ou melhor, antes 

daquilo que ela designa por “Folie Lancelot”. A estudiosa inglesa afirma que “there can 

be no dout that the final incidents in ms. 9611, from the arrival of the lady Messenger 

onwards derive from the section of the Post-Vulgate which preceeded the beginning of 

the Folie Lancelot” (BOGDANOW, 1999, p. 447, sublinhado nosso). O conjunto dos 

fólios finais do ms. 9611BNE testemunharia parte da Suite du Merlin que não se 

preservara nos manuscritos editados por Roussineau.  

 Esta afirmação levanta bastantes problemas, sobretudo de ordem diegética. Seria 

cronologicamente improvável, de acordo com a diegese da Suite, que a chegada de 

Lancelot à ilha fizesse parte daquele romance. Na Suite, Lancelot é uma criança de um 

ano de idade e a sua história não consta daquele livro, como nos diz o redactor. Então, 

perguntamos de novo, como perceber que a narrativa dos fólios finais do romance 

ibérico testemunhe um texto perdido que concluiria a Suite? E em que medida a 

conclusão desta aventura aproxima o Lancelot do Tristan, objectivo único da inclusão 

destes episódios no Lançarote de acordo com a opinião de Bogdanow (1999)? 

 Vejamos então o princípio, que defendemos, que considera o texto dos fólios 

finais como parte do tecido narrativo do Lançarote435. 

 Como se pode ler na remissão que consta na Suite, Lancelot virá à ilha e os 

encantamentos cessarão. Como é evidente pela leitura do romance ibérico, é isso que 

acontece. Além disso, o cavaleiro cumpre ainda outras missões que lhe estavam 

destinadas, como recolher a espada que pertencera a Balaain. Cumprem-se as previsões 

da Suite du Merlin, que anunciam que também Lancelot cometerá um golpe doloroso 

que porá fim ao reino. José Carlos Miranda (1998) reflectiu sobre a organização da 

                                                 
435 Esta ideia foi já sugerida, ainda que, a nosso ver, de um modo pouco desenvolvido, por Contreras 
Martín (2006a) pp.115-116): al incluir estas aventuras (…) no se há procedido de un modo puramente 
acumulativo y sin guardar relación alguna com el resto de la obra, sino que se han integrado 
perfectamente en el tejido narrativo (CONTRERAS, 2006a, pp. 115-116). 
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diegese do ciclo arturiano em prosa, concluindo que as relações entre os episódios e o 

desenlace do enredo nos dizem muito sobre o lugar do texto no universo arturiano (pp. 

77-82). Este investigador retoma as importantes teorias de Vinaver sobre a evolução do 

romance arturiano, mais concretamente naquilo que se refere à coerência diegética dos 

textos do ciclo do Pseudo Boron, como a Suite du Merlin. Transcrevemos um excerto 

do estudo de Miranda, essencial para nos ajudar a elucidar o lugar deste episódio na 

estrutura do Lancelot:  

Vinaver (…) pondo em evidência o modo como [Tristão em Prosa e Continuação do 
Merlin] se relacionavam com os textos que lhes eram anteriores, mostrava que os 
seus autores possuíam um entendimento profundo da orgânica da construção 
romanesca. Longe de introduzirem a desordem num universo organizado, esses 
romances procuravam desenvolver episódios já existentes, fornecendo-lhes 
continuações retrospectivas ou elucidando aspectos que tinham permanecido em 
indefinição (MIRANDA, 1998, p. 79). 

   

 No nosso entender, a presença da descrição do Leito de Merlim, bem como o 

desfecho da aventuras anteriormente anunciadas que encontramos no Lançarote de 

Lago atestam a existência de relações profundas entre os textos, como as sugeridas por 

Vinaver, e não um alheamento dos redactores face à matéria anterior que ignorariam, 

preocupados apenas em compilar episódios que funcionariam como elos entre romances 

autónomos. Todavia, não pretendemos afirmar que apenas os romances “tardios” são 

coerentes, uma vez que deslindam episódios inacabados ou “corrigem” incongruências 

de textos anteriores. Como diz Miranda (1998) no estudo anteriormente citado, isso 

seria levar longe demais o princípio defendido por Vinaver. O que nos parece claro é 

que o desfecho do episódio do Lit Merlin pertence à narrativa do Lançarote e evidencia 

o propósito de acomodar aquele romance ao ciclo do Pseudo-Boron.  

 

3.3–O Túmulo de rei Pelinor. 

  

 A leitura que temos vindo a fazer dos últimos fólios do Lançarote sugere que 

estes contribuíam para uma coesão temática do romance, funcionando, 

simultaneamente, como elo entre narrativas que diegeticamente o precederiam, como a 

Suite, ou que, de alguma forma, seriam paralelas, como o Tristan. Para afinarmos esta 

nossa hipótese, convém atentarmos no último momento da “estória” que também muito 

nos diz do conhecimento e proximidade que o nosso texto revela com a Suite. 
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 Assim que os encantamentos do leito se desfazem, aparece uma “dona vieja” de 

uma torre que pede um dom ao cavaleiro: que ele abandone imediatamente aquela ilha. 

Contrafeito, mas obrigado a cumprir a promessa, Lançarote volta a atravessar a ponte de 

ferro, junta-se ao escudeiro e continua o seu caminho procurando saber novas de Don 

Tristan. Depois de muito cavalgar, chega ao mar e encontra uma barca onde estavam 

doze lindas donzelas que pareciam filhas de rei. O cavaleiro pergunta-lhes por Tristan, 

mas elas só acedem a responder-lhe depois de saberem o seu nome. Após revelada a sua 

identidade, convidam-no a entrar na embarcação e navegam dia e noite, acabando por 

aportar numa ilha: 

Y cuando fue de mañana fallaronse en la Ínsula Fonda donde el rey Pelinor hera 
en una camara muy rica, y su escudero de don Lanzarote fallose cerca de una 
fuente (LL, CCCXXXII, p. 386).  

  

 São estas as últimas linhas do “Libro de Don Lançarote de Lago” que, ainda que 

muito deixem por contar da sua demanda, nos ajudam a situar o romance no seio do 

universo arturiano. Comecemos por perspectivar a presença da “dona vieja”, procurando 

perceber o que ela nos diz da composição do romance. Na Suite du Merlin não se 

destaca nenhum dos habitantes da ilha, nem se alude a qualquer torre. Todavia, o 

mesmo não acontece no Lancelot en Prose. 

 Conforme verificámos em secção anterior, o “lit des merveilles” é mencionado 

no Lancelot, mais concretamente, aludindo-se à estada de Gauvain nesse local. O 

sobrinho de Artur chegara à ilha onde Mordered, seu irmão, se encontrava preso. Para o 

libertar, luta contra um cavaleiro num combate aguerrido de que nenhum dos dois sai 

vencedor. Gauvain e o seu oponente escapam com vida graças a “la demoisele de la tor, 

qui mist pes entre moi et lui” (LM,§ CI, t.VI, p. 55). Ora, no nosso entender, pode ser  

essa personagem que é aqui retomada no momento em que Lançarote parte. Tendo em 

conta que a versão ibérica não conservou os episódios que dizem respeito às aventuras 

dos cinco irmãos436, conduzindo o enredo em torno do protagonista e suas aventuras, a 

presença desta personagem pode significar que o redactor da versão original do 

Lançarote se terá inspirado nos relatos que constam doutras versões do Lancelot en 

Prose aproveitando motivos e personagens, adaptando-os à narrativa que reescrevia, 

processo a que já aludimos quando iniciámos a nossa reflexão sobre os fólios finais do 

texto ibérico. Desta forma, tudo indica que estamos perante a reescrita consciente do 

                                                 
436 Sobre a ausência destes episódios veja-se o que dizemos na Parte II. 
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enredo do Lancelot com o propósito não apenas de fornecer um relato mais condensado, 

mas também de centrar os episódios no protagonista, contigências a que o público e a 

circulação abundante destes textos obrigaria. Não nos parece provável que tão subtis 

evocações se resumam a processos compilatórios, mas pelo contrário, parecem revelar 

um cuidado particular com o reposicionamento de personagens e motivos, atribuindo 

significados distintos a episódios anteriormente conhecidos. 

 Se é certo que pode haver confluência entre esta “dona vieja” e a “demoisele de 

la tor”, é necessário ter em conta que a figura da “donzela velha” comparece não apenas 

em outros momentos do Lancelot en Prose, como também na Suite du Merlin. No 

primeiro romance mencionado, Lancelot segue uma “dama vieja” que o conduz a 

diversas aventuras, na segunda obra, uma “dame vielle” pede a Gauvain e ao Morholt 

um beijo que estes recusam. Ofendida, a dama vinga-se lançando-lhes um feitiço que 

uma outra donzela, “cousine germaine” da dama do Lago, desfará (SM §§491-493, pp. 

452-456). Todavia, no nosso entender, a figura que aparece na “Ínsula Merlín” está mais 

próxima da dama feudal, guardiã de um castelo, do que das feiticeiras que enganam os 

cavaleiros.  

 As donzelas da barca que Lançarote encontra são outro enigma. Há semelhança 

daquilo que acontecera no “leito de Merlim”, cujos motivos revelam afinidades com 

outros que constam do universo arturiano, também estas personagens encontram ecos 

em outras narrativas, não sendo possível, contudo, identificá-las com segurança. Na 

Suite du Merlin, Gauvain e o Morholt deparam-se com doze donzelas num alto penedo 

que parecia inacessível: «ilz regardent lasus en haut et voient damoyselles jusqu’a XII, 

les plus belles et les mieulx appareilles qu’ilz eussent pieça mais veus» (SM, §496,p. 

458). O Morholt diz ao seu companheiro que elas tinham aí sido encerradas por Merlim 

que se vingara da mais velha das doze irmãs que se voltara contra ele, seu mestre. 

Assim, permanecem naquele lugar falando incessantemente das coisas que hão-de vir. 

Uma das predições da donzela refere-se ao golpe doloroso que Gauvain há-de receber 

das mãos do companheiro que mais o estima e que será fruto do seu orgulho, a outra diz 

respeito ao fim da Távola Redonda aquando da morte de Artur às mãos do seu filho 

Morderd (SM, § 496, pp. 459-461). 

 É possível que o redactor da versão original do Lançarote se tenha servido desta 

passagem da Suite du Merlin, situada num momento em que se prevê o trágico fim do 

reino e do sobrinho de Artur, aproveitando o motivo das doze donzelas conhecedoras do 

destino. Mais uma vez, à semelhança do que já acontecera no “Lecho de Merlín”, se 
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transformam motivos e personagens de aventuras anteriormente destinadas a Gauvain, 

colocando Lancelot como protagonista e conhecedor dos indícios do fim do seu 

companheiro.  

 Há ainda outra passagem na Suite du Merlin, aquela em que doze donzelas numa 

barca levam Artur, Alcalon e Urien, que pode ter estado na base da redacção da cena 

das donzelas no Lançarote de Lago. O rei de Logres parte para uma caçada com o 

marido de Morgana, Urien, e o amante desta Acalon. Entusiasmados com a presa que 

perseguem, um cervo, acabam por conseguir matá-la junto às margens de um rio. Nesse 

momento, aparece uma barca onde entram e são recebidos por doze belíssimas donzelas. 

Depois de um grandioso repasto, adormecem e despertam os três em distintos lugares. 

Tal como na Suite, também no Lançarote são “doze donzellas muy fremosas que 

parescían fijas de rey” (LL, CCCXXXII, p. 385) que conduzem o cavaleiro a um local 

onde se adivinha vingança, o túmulo de Pelinor. Não será demais lembrar que as doze 

donzelas que conduzem Artur, Acalon e Urien na barca cumprem um plano arquitectado 

por Morgain que desejava, através de estratagemas e encantamentos, matar o irmão437. 

 Além destas passagens da Suite du Merlin, convem não esquecer o célebre 

momento em que Morgain, acompanhada por “muitas donas” (DP, §685, pp.493-494) 

leva Artur numa barca para Avalon.  

 Todavia, no nosso entender, os passos da Suite e da Demanda que mencionámos 

poderão ter sido inspiradores, mas estas personagens e, sobretudo, o local para onde 

conduzem Lancelot merecem uma observação mais atenta que vai além de referências 

paralelas ou afins noutros textos. O rei Pelinor é uma figura de relevo na Suite du 

Merlin, podendo ser encarado com um duplo de Artur438. Todavia, esta personagem 

estava marcada pela “mescheance”, tema tão caro à Suite du Merlin, prevendo-se a sua 

morte em circunstâncias trágicas: “Rois Pellinor, tout aussi coume faudras a ta char te 

faurra ta chars, et che será pour coi tu morras plus tost” (SM, §307, p. 268)439.  

 Esta enigmática predição vai sendo desvelada ao longo da narrativa. A morte 

deste rei é um fio condutor do relato, cristalizando as temáticas do incesto e do ódio 

                                                 
437 Acalon desperta num local aprazível e aí um anão diz-lhe que ele tem de lutar com Artur. Para isso, 
entrega-lhe Escalibor, com a respectiva bainha mágica, que Morgain roubara a Artur. Os dois lutam, mas, 
graças à intervenção de Nivienne, acabam por se reconhecer e nenhum dos dois morre no duelo.  
438 Para um desenvolvimento aprofundado desta ideia veja-se Laranjinha (2005, cap. III) 
439 Esta profecia concretiza-se em dois momentos: Pelinor deixa morrer a sua filha quando, não a 
reconhecendo, não lhe presta ajuda (SM, §302, p. 262). Também por desconhecimento se prevê que Tor 
não há-de socorrer Pelinor que sucumbirá às mãos de Gauvain. 
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entre linhagens, amplamente versadas no ciclo do Pseudo Boron440. Artur, depois de 

saber que havia gerado um filho incestuoso na rainha d’Orcanie, esposa de Lot, manda 

encerrar todos os recém-nascidos numa torre condenando-os à morte, para tentar salvar 

a sua integridade e reino. Lot, que enviara também aquele que supunha ser seu filho, 

sabe dos planos infanticidas do cunhado e insurge-se contra ele. Num aguerrido duelo, é 

morto por Pelinor e no dia do enterro, junto ao túmulo do pai, Gauvain, um jovem de 

onze anos, profere estas terríveis palavras:  

 

Haa! Sire, tant m’a adamagiet dolereusement li rois Pellinor qui vous a occhis et 
tant a nostre lignage abaissiet et apovri par la vostre mort! (…) Ja Diex ne place, 
sire, que je face chevalerie qui soit loee dusques que j’en aie prise tel venjance que 
on en doit prendre, c’est ochirre roi pour roi! (SM, §152, p. 116). 

 
 
O redactor acrescenta que essa promessa será cumprida uma vez que Gauvain o há-de 

matar e a dois de seus filhos. Mais adiante, quando Pelinor presta vassalagem a Artur, 

Gauvain reafirma o desejo de vingar o pai e matar o rei (SM, §258, p. 213). Merlim 

prevê a morte de Pelinor anunciando detalhadamente as circunstâncias em que esta 

ocorrerá, retomando a profecia que já enunciara: 

 

A sa char a il ja failli et sa chars li faurra. Si será un jour, ains eure de XII ans 
qu’il será entres en une queste et enconterra en une forest que je bien sai le fil del 
roi ochis. Et será a chelui point navrés de moult de plaies, si que li fiex del roi 
occhis le trouvera si mal et si travilliet que il le metera dusques a outranche et le 
laissera en la plache aussi coume demi mort aprés cele bataille, et gerra en 
pasmissons de nonne jusques a eure de viespres. Quant il avra tant geu en 
pamisons coume je vous devise, il overra les iex adont et verra vers lui venir II 
chevaliers armes et dont uns será Kex li seneschaus, li autres Tor. Kex s’en fuira, 
Tor l’encauchera. (…) Tor l’orra bien et entendera, mais il ne cuidera pas que che 
soit ses peres (…) renvera cele part li fiex del roi occhis, ensi coume mesqueance 
sourt as preudoumes. Et quant il connistera le roi Pellinor, il li caupera 
maintenant la teste (SM,§ 314, p. 276) 

 
 
 Pelinor já havia atentado contra o seu sangue quando não socorrera a filha que 

clamava por ajuda. Algo de semelhante lhe sucederia, resultando na sua morte às mãos 

de quem jurara destruí-lo. Todavia, tal acontecimento nunca chega a ser narrado na 

Suite du Merlin. A passagem do Lançarote de Lago de que agora nos ocupamos 

testemunha a relevância da morte do rei, uma vez que a última aventura protagonizada 

                                                 
440 Sobre o tema do ódio das linhagens como característica do Pseudo-Boron, veja-se Bogdanow (1966); 
Miranda  (1998) e Laranjinha (2005). 
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pelo filho de Ban de Benoic teria lugar junto ao rico túmulo de rei Pelinor. Assim, 

parece possível que o redactor do romance ibérico conhecesse um texto que dava conta 

desse episódio. 

 A morte do pai de Tor é relatada em dois testemunhos, o ms. Brit. Mus. 

Add.36673, datado do século XVI e que contém uma narrativa em torno de Palamedes, 

e um dos fragmentos encontrados no Archivo di Stato de Bolonha, mais concretamente 

o fragmento III Sassi Alessandro Mandatorum 1615441, que preserva igualmente o 

episódio da morte de Pelinor. De acordo com Bogdanow (1998, 1999) estes textos 

constituem prova inequívoca de que a Suite du Merlin que hoje conhecemos está 

incompleta. Esta investigadora acrescenta que, na Suite, há diversas previsões de 

acontecimentos, alusões a episódios futuros que nunca se chegam a concretizar e que 

apontam para o facto de este romance conter mais episódios do que os conhecidos. A 

morte de Pelinor é um desses temas que, como vimos, apesar de grande insistência em 

diversos momentos da narrativa, nunca chega a ser relatado. Os testemunhos que o 

conservam são, pois, uma importante achega para se concluir que uma versão mais 

completa da Suite terá circulado.  

 A parte do texto referente ao relato da morte de Pelinor, documentada no 

fragmento de Bolonha, encontra-se, tanto quanto nos é dado saber, apenas parcialmente 

editada. Fanni Bogdanow (1998) refere que quando Monica Longobardi (1992) 

consultou os pergaminhos, estes ainda estavam apensos aos códices que encadernavam, 

pelo que apenas foi possível ler, e editar, uma parte do texto. A investigadora de 

Manchester afirma que quando se deslocou a Bolonha para consultar os fólios, eles já 

estavam separados dos volumes que encapavam o que permitiu a sua leitura integral. 

Todavia, Bogdanow (1998) transcreve algumas frases do manuscrito, não fornecendo a 

sua edição de forma sistematizada. Desta forma, para além da porção editada por 

Longobardi (1992) que narra o momento em que Pelinor jaz ferido e maldiz a sua sorte 

porque o seu filho não o reconheceu (Longobardi, 1992, pp. 134-135), dispomos de 

poucas informações. É possível deduzir que a profecia anunciada por Merlim se 

cumpre, uma vez que Gauvain terá passado por aquele local, vingando a morte de Lot, 

seu pai: “[s]i dit: – Or […v]engiez si …” (BOGDANOW, 1998, p. 43, nota 57). Tor 

também terá voltado ao local onde encontra o seu pai decapitado: “ trove son pere gisant 

mort, le cors d’une part et la teste d’autre” (BOGDANOW, 1998, p. 43, nota 57). O 

                                                 
441 Para um estudo detalhado destes fragmentos veja-se Longobardi (1992) e Bogdanow (1998). 
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texto termina no momento em que Tor, reconhecendo o pai, desmaia (Bogdanow, 1998, 

p. 44).  

 No que diz respeito ao passo do Lançarote de Lago a narrativa que o fragmento 

de Bolonha contém apenas confirma a existência do relato da morte de Pelinor, o que 

justifica a presença do cavaleiro junto do túmulo do rei, mas nada mais podemos saber  

uma vez que o texto está incompleto no final.  

 O redactor da versão conservada no ms. Brit Mus Add 3667 fornece um sumário 

das motivações que levaram à morte de Pelinor de acordo com informações da Suite du 

Merlin442. Pouco depois de Gauvain ter matado o pai de Tor, apareceu uma dama da 

Ilha das Fadas, irmã de Pelinor, que levou o seu corpo e o sepultou condignamente. 

Transcrevemos a passagem conservada neste manuscrito pelas fortes relações que 

estabelece com o nosso texto: 

 
Icy dit le compte que la dame de l’Isle aux Phees estoit seur du roy Pellinor et 
avoit moult demore entour Merlin, si avoit sceu que ce jour la Gauvain occiroit son 
frere, et avoit tant fait qu’elle estoit venue la, quatre dames et quatre escuieres o 
elle, et menoient une litiere pour porter le corps Pelinor. Quant la dame [ot] véu le 
corps son frere et la teste auprés, si mena grant dueil et le print, et fit tant qu’elle 
le porta en l’isle aux Phees; et la luy fit faire la plus riche sepulture que homme 
eust jamaiz veue (…) Si establi la dame une costume qu’elle faisoit jurer la mort 
de messire Gauvain a tous les chevaliers qui entroient au chastel de l’Isle aux 
Phees. Et messire Lancelot mesmes la jura, qui vint une foiz. (BOGDANOW, 
1960, pp. 8-9, sublinhado nosso). 

 

Como se constata, há diversos pontos de contacto entre a passagem citada e o romance 

ibérico de que nos ocupamos. Assim, várias donzelas de uma ilha recolhem o corpo de 

Pelinor, uma delas sua irmã443, e levam-no para uma ilha onde será ricamente sepultado. 

Além disso, prevê-se a vinda de Lancelot àquele local. Concordamos com Bogdanow 

(1999) quando esta afirma, a respeito da passagem do Lançarote de Lago, que apesar de 

não ser possível aferir com segurança quem eram as doze donzelas que convidam o 

cavaleiro a entrar na barca, “it is most probable that in the French original these damsels 

wished Lancelot to swear Gauvain’s death” (BOGDANOW, 1999, p.447). Se 

observarmos o texto mais de perto, parece-nos possível sustentar a opinião desta 

                                                 
442 Há apenas um detalhe em que esta narrativa se afasta daquela versada na Suite: aí, Pelinor não 
reconhece Lot quando o mata. Para mais informações dobre este texto, bem como a sua transcrição, veja-
se Bogdanow (1960). 
443 É significativo que o corpo de Pelinor seja levado pela irmã numa barca e que o seu túmulo esteja 
numa ilha. Como sabemos, Morgain, irmã de Artur, também recolhe o corpo do monarca e leva-o numa 
barca para Avalon. É mais um elemento a ter em conta na construção da personagem Pelinor, duplo de 
Artur.  
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estudiosa, sobretudo se o entendermos enquanto parte intergrante desta versão do 

Lancelot e não apenas como texto apenso.  

 Lançarote estivera na ilha de Merlim onde empunhra a espada que havia de 

matar Gauvain, facto de que ele mesmo tivera conhecimento. A sua segunda aventura 

naquela ilha, após recolher a espada, fora acabar com os encantamentos do leito, como a 

Suite anunciara. No episódio que agora consideramos, o cavaleiro encontrou doze 

donzelas numa barca que só acederam prestar-lhe informação sobre Tristan após 

saberem o seu nome. Na nossa perspectiva, esta pergunta é fulcral uma vez que sugere 

que elas demandavam Lancelot, o cavaleiro que vingaria Pelinor. Por isso, o lugar onde 

aportam é o rico túmulo onde repousa o corpo do rei. Mais uma vez, o filho de Ban de 

Benoic terá nas suas mãos a morte do companheiro da Távola Redonda.  

  Significativo também é o cenário onde se pode adivinhar o juramento do 

cavaleiro. A sepultura está junto a uma fonte, na Isle des Fees444. Tal como Ana Sofia 

Laranjinha (2005) demonstra no seu estudo sobre a redacção do Tristan en Prose, o 

motivo da fonte já desde o Lancelot en Prose não indicia que estejamos na presença de 

um locus amenus. Pelo contrário, as nascentes e as fontes, embora sendo lugares 

propícios à irrupção do maravilhoso feérico, assumem uma carga negativa, estando na 

maior parte das vezes conotadas com o mal. No Lançarote, o facto de se encontrar 

numa ilha e junto a um túmulo sugere que estamos perante um espaço do Outro Mundo, 

ou, mais concretamente, num lugar de morte445. Mais uma vez se acentua o golpe 

doloroso que o cavaleiro terá de desferir contra o seu par e que lhe é imputado pelo 

irremediável destino.  

 Não podemos saber o que o texto nos contaria sobre as aventuras de Lançarote 

junto à última morada de Pelinor, mas podemos certamente adivinhar o que o cenário já 

sugere. A fonte é um microcosmo onde se condensa a morte que o ódio entre linhagens 

provocara, consubstanciado em Pelinor, e onde se anuncia a queda do reino tal como já 

se previra. 

 Lançarote, ao levar a espada de Balaain, sabia que haveria de matar Galban. 

Todavia, não é apenas o romance castelhano que nos dá conta desse facto. Na Demanda 
                                                 
444 Consideramos que o vocábulo fonda é uma má leitura do francês fee. Todavia, mesmo considerando o 
termo como correcto, o seu significado remete para algo longínquo e profundo, podendo, por isso, manter 
a carga semântica que o aproxima do campo do maravilhoso.  
445 Não será indiferente o facto de, na Suite du Merlin, a filha de Pelinor se suicidar junto a uma fonte 
(SM, §295, pp. 253-254). Certamente que o redactor da versão original tinha em mente esse episódio, 
recriando no Lançarote cenário semelhante onde não ocorreria um suicídio, mas se anuncia um 
homicídio.  
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Portuguesa, o cavaleiro afirma que já havia visto o túmulo de Pelinor. Quando ele e 

Perceval chegam à ermida da Oliveira Vermelha, vêem, no cimo de um monte, um rico 

trono onde estava sentado um homem morto que tinha uma carta na mão. O cadáver 

estava armado com espada e escudo, mas não possuía coroa. Intrigados com tão 

estranha figura, os cavaleiros interrogam-se sobre a sua identidade. Lançarote diz então 

a Perceval: 

Amigo, bem assi está rei Pelinor vosso padre em ũa ínsua onde eu foi ũa vez, já 
gram tempo há. E se este houvesse coroa como vosso padre, eu cuidaria ca este 
era e que mudaram de cá pera aqui. E estonce lhe contou em que guisa o vira e 
disse: “Já mais se nom mudará de como está atá que seja Galvam morto. “E que 
há i de haver Galvam?”, disse Persival. E Lançalot se calou entom. (DP§211, p. 
169). 

 

 Esta passagem é fundamental pois comprova, a nosso ver, as estreitas relações 

entre a cena final do Lançarote e o último ramo do ciclo do Pseudo-Boron. O cavaleiro 

já tinha estado, “tempo há”, junto ao túmulo de Pelinor e, a julgar pelas suas palavras, 

sabia que Gauvain o tinha matado. Além disso, pode deduzir-se pelo seu silêncio que no 

momento em que estivera na ilha tinha jurado vingar a morte do rei. É igualmente 

possível ter ideia, pela leitura da Demanda, de como seria o “rico túmulo de Pelinor”, 

uma vez que o filho de rei Ban o acha parecido com a imagem que vê no monte da 

Oliveira Vermelha. Como já dissemos, a narrativa do Lançarote pára no momento em 

que o cavaleiro vê a sepultura. Mas, no nosso entender, não é improvável que esta 

aventura viesse a ser retomada mais adiante, no anunciado “Livro de Tristan” que é 

mencionado no explicit. A frase proferida por Lançalot na Demanda, “lhe contou em 

que guisa o vira ”, sugere que haveria um outro livro que conteria em detalhe essa 

aventura do cavaleiro. Se assim fosse, haveria, seguramente, a descrição do monumento 

de Pelinor que seria rico, como se fosse feito “pera o corpo de rei Artur”, como nos diz 

a Demanda. Todavia, mais importante que isso, a nosso ver, é que se este episódio fosse 

desenvolvido no “Tristan”, a sua evocação na Demanda indiciaria que os fólios finais do 

Lançarote seriam, com toda a probabilidade, um lugar de confluência de várias 

narrativas, nomeadamente, a Suite, a Demanda e o Tristan, ou seja, os ramos do 

Pseudo-Boron a que se procurou juntar o Lancelot. As consistentes relações com os 

textos deste universo romanesco e a recorrência de motivos que lhe são caros, como o 

golpe doloroso, a "mescheance" e o ódio entre linhagens, apontam também nesse 

sentido. Porém, se já verificámos as alusões e ligações à Suite e ao Tristan, é preciso ver 
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se encontramos sólidas relações com a Queste Pseudo-Boron para além da evocação da 

cena da morte de Pelinor. Será esse o último passo desta aventura.  

 

3.4–As Indicações redaccionais: lo fallaredes todo por menudo en el Libro de Don 

Galas 

 Para completarmos a nossa análise do texto dos fólios finais do Lançarote de 

Lago, importa atentar nas preciosas indicações redaccionais que aí se conservam446. No 

nosso entender, e também de acordo com Miranda (1998), as indicações redaccionais 

são importantíssimas para compreender as relações que os diversos textos mantinham 

entre si. São essas alusões que o redactor insere no romance que direccionam o público 

para o lugar da narrativa em que se encontra o acontecimento referido. Reconhecendo 

que nem sempre é tarefa fácil distinguir as indicações redaccionais forjadas daquelas 

que de facto remetem para um romance concreto, partilhamos a opinião de Miranda 

(1998) que afirma que  

as indicações redaccionais credíveis, aquelas que apontam para textos que 
realmente existem, incidem essencialmente sobre situações e personagens de 
algum relevo, as fictícias têm a ver, na esmagadora maioria dos casos, com 
personagens laterais ou com aventuras ou sucessos cuja ausência de relato não 
priva a história da sua coerência e da sua inteligibilidade.(MIRANDA, 1998, p. 
81). 
 

 É sobre o primeiro destes casos que nos vamos deter neste momento do nosso 

trabalho. Além disso, ao contrário do que acontece na indicação que encontramos no 

“Tercero Libro”, que remete o leitor para a “Gran Historia do Graal”, referência que, 

apesar de passível de ser identificada, como vimos, não deixa de ser vaga. Nos casos a 

que, em seguida, vamos dedicar a nossa atenção estamos perante referências a uma 

designação precisa que seria facilmente descodificada pelo público da versão original 

do texto ibérico.  

  Ainda antes dos designados fólios finais, mas já num momento em que o texto 

se afasta bastante das versões francesas do Lancelot, encontramos a primeira de três 

preciosas indicações. Depois de ter vencido, incógnito, o torneio em Camelot, Lancelot 

consegue vencer o jogo do xadrez mágico. O rei Artur, tal como era costume, convida 

todos os cavaleiros a contarem as suas aventuras para que estas possam ser postas por 

                                                 
446 Este tema foi objecto de uma comunicação que apresentámos no Congreso Internacional In marsupiis 
peregrinorum. Circulación de textos e imaxes arredor do Camiño de Santiago na Idade Media, Santiago 
de Compostela, 24 a 28 de marzo de 2008. Uma versão escrita dessa comunicação está publicada em 
http://www.seminariomedieval.com/outras_pub_online 
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escrito. O primeiro a narrar os seus feitos é Lancelot. Veja-se o que nos dizem as duas 

versões francesas consultadas neste trabalho, aquela editada por Alexandre Micha e a do 

ms. 751BNF, e o Lançarote:  

 

 

Lancelot (ed. MICHA, tIV, 
p.397, sulinhado nosso) 

Lancelot (ms. 751BNF, 
f.310vI, sublinhado nosso) 

Lançarote de Lago (ms. 9611 
BNM 346v, sublinhado 
nosso) 

Einsic com Lanceloz ot dites 
ses aventures furent eles 
mises en escrit, et pour ce que 
li fet estoient greingnor que 
nus de çaux de laienz, les fist 
li rois mestre par lui seul si 
que des fez et des ovres trova 
l’an I grant livre en l’aumaire 
le roi Artu aprés ce qu’il fu 
navrez a mort en la bataille 
Mordret, si com li contes vos 
devisera apertement. 

Tout ainsi com Lancelot ot 
contees ses aventures, eles 
furent misses en escrit si que 
des faits Lancelot et des 
aventures trova l’an I grant 
livre en l’aumaire le roi Artu,  
apres ce que li rois fu navrez 
en la bataille Mordres, si com  
li contes le divessera sa 
devant. 

E porque ele era mas 
maravilloso cavallero que 
otros, ansi mandó el rey que 
ansi se escribiesen a parte 
todos sus fechos atal que 
fuese la istoria del en su cavo. 
Y savede que la fallaron en el 
armario de Artur en 
Salabres, en la 
batalla Mordred, su sobrino, 
hermano de don Galban, en la 
cual vatalla fue herido el rey 
Artur de que murio y fue en 
esto otrosi Mordret e todos 
los cavalleros de una parte y 
de la otra, y alli falescio la 
Tabla Redonda, segund lo 
fallaredes todo por menudo 
en el Libro de don Galas447 
(Ms. 9611 BNE, f.346v, 
sublinhado nosso). 
 

 

 Tal como já afirmámos num outro trabalho em torno destas remissões 

(CORREIA, 2008), os três textos, neste ponto, aproximam-se bastante, excepto no que 

concerne à prospecção de eventos. As versões francesas são mais elípticas, anunciando 

apenas que mais adiante se contará a batalha em que Artur foi ferido enquanto que o 

testemunho ibérico não só fornece mais detalhes sobre esse confronto, como também 

remete para uma obra identificada, o “Livro de Dom Galaaz”. A remissão do romance 

peninsular indicia que essas aventuras já se encontravam escritas num outro livro onde 

                                                 
447. Neste ponto a leitura do testemunho é difícil quer pelo facto de a letra da cópia que possuímos do 
manuscrito ser de árdua decifração, quer por nos parecer que o redactor tenha cometido alguns erros, 
nomeadamente quando escreve o vocábulo “arvavoro” que se tratará de um lapso, a nosso ver. Além 
disso, a edição do Lanzarote também não fornece uma opção que nos pareça suficientemente clara. 
Assim, e porque é uma passagem fulcral neste trabalho, optamos por fornecer a nossa leitura do facsimile 
do ms. 9611BNE. As partes que se encontram em itálico constituem opções nossas face às tomadas na 
edição. Para uma outra leitura deste excerto, veja-se LL, CCCXXV, p. 381. 
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poderiam ser vistas por quem quissesse conhecer mais pormenores sobre aqueles 

acontecimentos. Não sendo esta uma referência isolada na obra, a tese da existência de 

uma história conhecida pelo redactor /tradutor deste texto, para onde direcciona o 

público, ganha consistência.  

 Atentemos agora nas outras duas remissões a que aludimos. A primeira situa-se 

em momento similar ao que anteriormente descrevemos. Depois de ter ouvido as 

narrativas dos diversos cavaleiros que haviam participado na demanda de Lancelot, 

Artur pergunta aos membros da Távola Redonda se algum deles tinha vencido o 

cavaleiro da rainha. Quando todos respondem negativamente, o rei elogia a proeza 

cavaleiresca e a coragem de Lancelot, enaltecendo-o em frente aos seus pares. Os 

demais cavaleiros, desagradados com o elogio do monarca, invejaram desde aí Lancelot, 

ainda que só viessem a mostrar o seu despeito aquando da denúncia das relações 

adúlteras que ele mantinha com Genevra. 

 

Lancelot (p.399, t. IV, 
sublinhados nossos) 
 

Lancelot (ms. 751 BNF, 
f.310vII, sublinhados nossos). 

Lançarote (LL, p.381) 
 

De cele parole que li rois 
Artus dist furent si atorné cil 
de la Table Reonde que il en 
hairent puiz touz dis lancelot 
de mortel haine, ne onque 
samblant n'en vodrent faire 
devant que li mesfez de lui et 
de la roine fu provez, quant il 
furent trové nu a nu par 
Agravain qui espiez les avoit. 
Mais de ce laisse ore li 
contes a parler, car bien i 
faudra retorner, quant il 
sera tans et ore.  
 

 

De Ceste parole que li rois 
Artus dit, furent cil de la 
Table Reonde si correcies 
qu’il un hairent puis toz dis  
Lancelot de mortel haine ne 
onques n’en osans sanblant 
moustrer, devant a celui jour 
queli mesfait de Lancelot et 
de la roine fu provez par 
Agrevain qui espies les avoit 
a I matin. Mais de ce laisse 
or li contes a parler car bien 
i sarai retorner quant lius 
en iest . 
 
 

E desto que el rey dixo fueron 
todos los de la Tabla redonda 
muy sañudos e desamaron 
siempre por ende a don 
Lançarote, pero nuca se lo 
osaron mostrar fasta aquel dia 
que lo fallaron con la reina 
Ginebra por la esculca de 
Agravain. Mas desto no 
fablara aquí agora el 
cuento, antes lo fallaredes 
en el Libro de don Galás 
como don Lançarote libró a 
la reina e la llebó consigo.  
 

 

Mais uma vez, a indicação redaccional do romance ibérico é mais precisa e mais 

completa. De novo se afirma que a delação de Agrevain se pode encontrar no “Livro de 

Galás”, bem como se menciona uma aventura em que Lancelot livra a rainha e a leva 

consigo. 

  Antes de analisarmos estas afirmações, observemos a última das pistas que 

detectamos nestas versões. A terceira remissão encontra-se já nos fólios finais do 
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Lançarote de Lago quando o protagonista recolhe a espada com que há-de matar 

Galban, logo após se enunciarem as palavras do punho desta arma que confirmavam a 

morte do sobrinho de Artur. O redactor dirige os leitores para a concretização desse 

acontecimento narrado, como seria de esperar, no “Livro de Galaaz”: 

“Y ansí fue que de una ferida que le dio don Lançarote, cuando entro en él campo sobre 
la reina Ginebra, murió, segund se cuenta el en libro de don Galás” (f.351v, sublinhado 
nosso)448. 

 

 Procuremos então perceber o que todas estas referências sugerem sobre esta 

versão do Lancelot, tentando compreender de que modo poderão corroborar a hipótese, 

que temos vindo a tecer, no que diz respeito à composição da versão original deste texto 

peninsular. 

 Além do facto de todas elas remeterem para a mesma obra, o “Livro de Galaaz”, 

mencionam igualmente o mesmo momento narrativo, a queda do reino arturiano. Esse 

acontecimento aparece prospectivado nos três grandes sucessos que o condicionam: a 

batalha de Salesbierres, o rapto da rainha por Lancelot após a condenação do adultério 

então revelado e a morte de Gauvain às mãos do seu companheiro. Esta coincidência, a 

nosso ver, ganha uma dimensão importante, não apenas devido ao acontecimento que 

prospectiva, mas também pelo facto de se encontrar no final do romance. As primeiras 

duas indicações situam-se no momento em que se começa a delinear a última demanda 

de Lançarote. O cavaleiro regressara havia pouco à corte arturiana, preparava-se um 

convívio entre os membros da Távola Redonda como forma de epílogo das aventuras 

vividas por todos. Como sabemos, essa reunião é interrompida pela chegada da donzela 

de Tristan a Camelot. Inicia-se então o percurso de Lançarote marcado por uma 

sucessão de eventos relacionados com o questionamento da validade do amor cortês e 

com o fim do único sucessor possível de Artur, o sobrinho Galban. Desta forma, no 

nosso entender, estas indicações não terão sido colocadas no Lançarote de forma 

espúria, obedecendo apenas a gostos ou lembranças do redactor/tradutor, a sua inclusão 

no romance adequa-se ao espírito que a obra assume, sobretudo na parte final, marcado 

                                                 
448. A pontuação que os editores usaram neste ponto, parece-nos equívoca. Optámos por colocar a forma 
verbal “murió” entre virgulas pois nos pareceu que assim ficava mais claro quem é o sujeito desse verbo. 
Além disso, discordamos da opção que considera a oração “y don Lanzarote” como coordenada da 
anterior. Partindo desse princípio Contreras (2006a, p.114) considera que neste ponto do texto deve ler-se: 
segund se cuenta en el libro de Don Galas e Don Lanzarote”, sendo o livro para onde se remete de “Don 
galas e Don Lanzarote” que este investigador relaciona com a alusão, na Demanda Castelhana, ao facto 
de estas duas obras andarem juntas.Não foi essa leitura que seguiu na edição do Lanzarote: “(…) en el 
Libro de Don Galás.  Y don Lanzarote quando oyo lo que las letras dezian dixo que la non llebaria” (LL, 
CCCXXXI, p. 385). 
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pelas tragicidade do destino. Os diversos sucessos que Lançarote protagoniza no final 

desta narrativa coadunam-se com o desfecho do reino arturiano, fornecendo para essa 

inexorável destruição um contexto mais preciso. A inclusão destas remissões explica, 

retrospectivamente, o que motivou a morte de Galban e indicia que o amor adúltero 

seria também causa de destruição.  

 Na nossa perspectiva, é aqui bastante claro o tom trágico que caracteriza esta 

versão do Lancelot, já anunciado nas breves referências incluídas ao longo da obra, e 

que a aproxima do ciclo de romances do Pseudo-Boron. Retomamos aqui as palavras de 

Bogdanow (1998) quando se refere à temática da mescheance como característica do 

ciclo do Pseudo-Boron, por ela designado, como já vimos, ciclo da Post-Vulgata: “for 

our author, Arthur’s Kingdom is the royaume aventureux doomed to mischance: pure 

accidents unleash catastrophes”. (BOGDANOW, 1998, p.39). 

 É provável que no momento em que a versão que esteve na base da tradução do 

texto ibérico foi redigida, já circulasse o conjunto de textos constituídos pela Estoire, 

pelo Merlin e sua Suite e, finalmente, pela Queste del Saint Graal e Mort Artu. Como já 

dissemos num ponto anterior deste trabalho449, o Lancelot en Prose é um portentoso 

romance, que já fora sujeito a uma reescrita com vista a acomodá-lo à temática do 

Graal. Assim, estas remissões fariam parte da versão original do Lançarote e não terão 

decorrido durante o processo de tradução. Todavia, é possível que no original francês, à 

semelhança do que acontece na versão constante no ms. 751BNF e no texto editado por 

Micha, estas indicações não fossem tão precisas, nomeadamente no que respeita à 

denominação da obra –“Libro de Don Galás” – a que se referem ou à informação que as 

completa. Porém, não possuindo o original francês do Lançarote, continuamos no 

domínio das conjecturas.  

 Na primeira destas remissões diz-se que Artur será morto às mãos de “Mordred 

su sobrino, hermano de Don Galban” (LL, f346v, sublinhado nosso). Ora, como 

sabemos, Artur era tio materno do traidor Mordered na Historia Regum Brittaniae e no 

Roman de Brut, de Wace, tendo essa personagem sido transformada, no Lancelot en 

Prose, em seu filho incestuoso. Ao longo da extensa narrativa do Lancelot, nada se diz 

sobre a filiação do irmão de Galvão, apenas perto do final um ermita lhe revela que ele é 

filho do rei e que virá a ser responsável pela morte de ambos (LM, tV, § XCVI, p. 223). 

A Suite du Merlin enfatiza o incesto como um dos principais motivos que levarão à 

                                                 
449 Cf. Supra, parte I 
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queda do reino de Logres, acentuando o pecado do rei como causa da sua destruição450. 

Como compreender que um redactor, profundo conhecedor da Suite, como temos vindo 

a verificar, descurasse os laços de parentesco que uniam o rei a Mordered? No nosso 

entender, podem colocar-se duas hipóteses: a designação “sobrinho de Artur” poderá 

apontar para o uso de uma “fórmula” conservada na tradição para designar esta 

personagem cuja paternidade só fora deslindada quase no final do romance. O redactor 

teria mantido aquele bordão, já presente na versão do Lancelot que reescrevia e 

condensava451. Uma outra hipótese que também devemos considerar é que a informação 

apensa às indicações redaccionais não se encontrava no texto francês, mas teria sido 

uma interpolação ibérica. O tradutor, pouco conhecedor do universo arturiano e cioso de 

situar os leitores nos textos que confluíam nesse momento da narrativa, forneceria 

detalhes para avivar a memória dos receptores. No caso em apreço, poder-se-ia ter 

servido do seu conhecimento da personagem que considerava, pela tradição, avúnculo 

de Artur. 

 Como temos vindo a defender, o Lançarote de Lago terá sido traduzido a partir 

de um original francês452. Assim, as remissões presentes nestes fólios finais também já 

estariam na versão que lhe serviu de base, mas talvez aqui se revele a mão do tradutor 

ibérico. A designação “Livro de Galaaz” parece corroborar esta ideia. Os 

acontecimentos para onde se remete, desenrolam-se no epílogo do ciclo, a Mort Artu, 

referida nas versões francesas pela expressão “li contes”. Esta vaga designação poderá 

indiciar que o romance que terminava o ciclo da Vulgata, não era autónomo, mas faria 

parte do mesmo livro que narrava a Queste453. As remissões do Lançarote conduzem o 

leitor a um livro que reunia a demanda do Graal, centrada no protagonista Galaaz, e a 

queda do reino arturiano. Ora, na Península Ibérica há dois textos que poderiam 
                                                 
450 Sobre a culpabilização de Artur na Suite du Merlin, veja-se Laranjinha (2005). 
451  Não é incomum que Mordered apareça designado como sobrinho de Artur em algumas versões do 
Lancelot en Prose. Micha (1980) regista algumas dessa ocorrências, nomeadamnte a que ocore pouco 
antes do encontro de Morderd, Lancelot e o ermita (LM, tV, nota c, p. 209). No tomo IV da edição Micha 
quando se anuncia que Morderd será um dos responsáveis pela queda do reino diz-se: “et il meismes en 
morut et li rois ses oncles” (LM, LXIX, t:IV, p. 411). É o que acontece, mas a respeito de outras 
personagens, no ms. 751 BNF que muitas vezes se refere a Perceval como futuro herói do Graal em lugar 
de Galaad. No entender de Kennedy (1986) estes erros testemunham o processo de acomodação do 
Lancelot não cíclico ao tema do Graal. Já Micha (1964) tem opinião contrária, acreditando tratar-se de um 
erro do copista que não reconhecera o nome Galaad tendo-o substituído por outro que lhe seria mais 
familiar.  
452 Cf. supra, Parte I 
453 Esta hipótese foi já aventada por Miranda (1998): “Estaria [a parte final do ciclo] planeada para 
constituir um livro autónomo, tal como veio a suceder com a MORT ARTU, ou não passaria de um 
epílogo (…) como veio a suceder com a DEMANDA DO SANTO GRAAL?” MIRANDA (1998, p. 238). 
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corresponder a essas indicações, conservados na Demanda do Santo Graal e La 

Demanda del Santo Grial.  

 No impresso de 1535 que conserva a Demanda Castelhana, o redactor usa a 

expressão “Livro de Galaz” quando se escusa a contar matéria que pertencia a essa obra. 

De acordo com Miranda (2004) o livro para onde se remete é a designada Queste 

Vulgata:  

Na realidade, o «Libro de Galaaz» a que o redactor alude só pode ser a versão 
Vulgata da Queste del Saint Graal, que fornece de facto, dos episódios elididos, 
uma versão paralela, mas mais extensa do que a contida na versão do Pseudo-
Boron que está a ser transcrita. Isso mesmo é confirmado adiante na única vez que 
o redactor transcreveu material alheio a esta versão, ao incluir o relato da visita 
dos cavaleiros a Corbenic tal como se encontra no romance da Vulgata, 
duplicando, aliás, um episódio que já antes tinha parcialmente narrado em versão 
semelhante à da Demanda portuguesa e com a mesma indicação – «no lo 
escrivimos aqui porque esta escrito en el libro de Galaaz» que aqui se torna 
contraditória com o que realmente está transcrito. (MIRANDA, 2004, p. 9). 
 

 
Se na Demanda del Santo Grial é facilmente verificável que esta designação se reporta 

ao texto francês, o mesmo não se pode afirmar da remissão que encontramos no 

Lançarote. Em primeiro lugar, a matéria para onde remete não se encontra na Queste; 

em segundo lugar, um dos relatos que se narra é sensivelmente distinto daquele que 

encontramos na Mort Artu. Como já adiantámos noutro trabalho (Correia, 2008), se é 

verdade que os acontecimentos refenciados nas duas primeiras remissões são comuns à 

Mort Artu e à Demanda Portuguesa454, a informação que consta nas duas últimas 

remissões só se encontra nas versões preservada nos testemunhos ibéricos455. É verdade 

que em todos os textos se menciona o golpe desferido por Lancelot, motivado pelo rapto 

da rainha que o cavaleiro salva da fogueira, mas só em DP se enfatiza que foi isso que 

lhe retirou a vida. Se observarmos estas duas versões, constatamos que na Mort Artu 

parece haver uma desresponsabilização da acção de Lancelot, afirmando-se que foi a 

ferida inflingida pelos romanos numa batalha posterior que esteve na base da morte do 

sobrinho do rei: 

 

                                                 
454 A Demanda Castelhana fornece uma lição diferente: Y en esto miro el rey Artur como Bleoberis avia 
muerto a Morderec y que traya su cabeça arrastrando enpos de si, mas el cuero era todo despedaçado” 
(DE, cap.425, p.326). Desta forma, não seria este o texto para onde a indicação redaccional do Lançarote 
remeteria.  
455 Tendo em conta que a Demanda Castelhana terá usado na sua composição um original português que 
terá estado na base do texto preservado no testemunho quatrocentista, não consideramos individulamente 
as lições coincidentes nos textos ibéricos. Sobre as relações de DE e DP veja-se LAPA (1982); 
MIRANDA (2004).  
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 li Romain assailent monseignor Gauvain de toutes pars; si le fierent des espees et 
des glaives en tous sens et li font el cors granz plais et merveilleuses; mes nule 
riens ne li faisoit tant de mal com ce qu'il le feroient sus le helme, car par ce li fu 
la plaie del chief renovelee, dont il le covint a morir (MA, p. 208, sublinhado 
nosso). 
 

 
O próprio Gauvain confirma a Artur que foram as investidas dos romanos que, piorando 

o golpe que Lancelot lhe inflingira, lhe causaram a morte, acrescentando que, se não 

houvesse participado naquela batalha, poderia ter recuperado:  

 

Comment, biaus niés, estes vos dont venus a mort par Lancelot?_ Sire, oil, par 
la plaie qu'il me fist el chief, et si en fusse ge touz gueriz, mes li Romains la 
me renouvelerent en la bataille (MA,§172, p. 221, sublinhado nosso).  
 
 

Algo de bastante diverso se pode ler no texto português que, ainda que contenha o 

episódio da batalha contra os romanos, imputa a responsabilidade da morte de Gauvain 

a Lancelot : 

 

E sabede que, em aquela batalha [combate entre Galvão e Lançarote] prés 
Galvam ũũ tal colpe de que pois nom pode guarir ante o chagou aquela chaga a 
morte (DP§665, p. 482).  
 

 
Para além disso, na Mort Artu, o cavaleiro está renitente em continuar o duelo, 

manifestando várias vezes vontade de abandonar o campo, chegando a intervir junto de 

Artur nesse sentido. O monarca pede-lhe que desista ele da refrega e Lancelot acede, 

apesar da admoestação de Hestor que o incita a matar Gauvain: 

  

Retournez, biaus sire, et si li coupez le chief; lors será vostre guerre finee. – Ha! Biaus 
frere, fet Lancelos, qu’est ce que vous dites? Si m’aïst Dex, ge voudroie mieuz estre feruz 
d’un glaive parmi le cors que g’eüsse ocis un si preudome (MA,§158, p. 203) 
 

A Demanda fornece versão oposta, evidenciando que Lancelot só não matara logo 

Gauvain por consideração pelo rei e pelos nobres do reino: 

 
 Entom se forom firir ambolos cavaleiros e durou a batalha mui gram peça. Mas aa cima 
foi Galvam tam mal firido que nom pôde mais fazer; e matara-o entam Lançalot se nom 
fosse por amor del-rei e todos ricos homens do reino de Logres (DP, §665, p. 481)456 

 

                                                 
456 A mesma leitura encontra-se em DE, cap.420, p. 324. 
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Considerando que a informação que acompanha duas das três remissões que 

encontramos no Lançarote diz respeito ao golpe que matou Gauvain, parece provável 

que estas referissem um texto onde esse acontecimento era destacado e não uma versão 

que o sublimasse. Assim, discordamos da interpretação proposta por Contreras 

(2006a)457: “sin embargo, a mi juício, com este título se alude o bien a una version de la Mort 

Artu de la Vulgata o mas probablemente al Roman du Graal de la Post Vulgata” 

(CONTRERAS, 2006a, p. 115). 

A designação “Roman du Graal”, sugerida por Bogdanow, como já vimos, 

reporta-se a um conjunto de textos, uma trilogia composta pela Estoire, pelo Merlin 

seguido da Suite e da Folie e pela Queste Pseudo-Boron. No nosso entender, a precisa 

designação “livro de Don Galás” não abarca um grupo indeterminado de romances, mas 

identifica um texto que deveria estar bastante próximo daquele conservado em DP. 

Assim, reiteramos as nossas conclusões: 

 

Terá circulado em âmbito peninsular um livro que narrava precisamente esses episódios, 
do qual chegou até aos nossos dias um testemunho quatrocentista. Referimo-nos à 
Demanda do Santo Graal. A julgar pela referência encontrada na biblioteca de D. 
Duarte a um “Livro de Galaaz”, seria por esta designação que ele era conhecido pelo 
público coevo458. Se bem que possa parecer demasiado arriscado partirmos do princípio 
de que este “Livro” seria aquele para o qual o texto castelhano remete, uma vez que as 
designações das obras medievais são bastante flutuantes, é um facto que no testemunho 
português os acontecimentos respeitantes à Morte de Artur funcionam como um epilogo 
às aventuras de Galaaz. Desta forma, parece possível sugerir que os episódios a que o 
texto castelhano alude não se encontram desenvolvidos num texto uno da “Mort Artu”, 
mas sim numa obra que circulara na Península conhecida como Livro de Galaaz. 
(CORREIA, 2008, p. 12). 

 

 Esta suposição, porém, deixa ainda outras questões em aberto, nomeadamente 

aquelas que dizem respeito à intervenção do redactor peninsular. Acreditando que o 

texto que acompanha as remissões tem relações estreitas com um outro que terá 

circulado em Portugal, em meados do século XIV, de acordo com a lista de obras da 

biblioteca de D. Duarte, então teremos de postular que terá sido o tradutor responsável 

pela versão de 1414459, data mencionada no cólofon, que introduziu essas informações. 

Por outro lado, poder-se-á também supor que o original francês do Lançarote que 

                                                 
457 Contreras (2002, p. 114) considera que a matéria para onde se remete é narrada em várias obras, 
opinião que, como julgámos ter demonstrado, nos afastamos.  
458. In GUTIERREZ GARCÌA, Santiago-LORENZO Gradin. P. (2001, p.129). Veja-se também DEYERMOND, A, 
Obras Artúricas Perdidas en la Castilla Medieval. “Anclajes: revista del Instituto Semiótico del Discurso”,1997. 
pp.95-114 citado por CONTERAS Martin (2006a). A citação encontra-se na página 114.  

459 Sobre a tradução do Lançarote veja-se supra, parte I.  
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chegou à Península conhecia, ou viria acompanhado, de uma versão francesa do texto 

que DP conserva, remetendo para esse romance. Tendo em conta o apurado 

conhecimento que o redactor demonstra em relação a outras obras do Pseudo-Boron e a 

existência de uma versão francesa, preservada no fragmento de Imola, de parte dos 

fólios finais deste romance, bem como a fidelidade que o Lançarote demonstra em 

relação às versões francesas com que se relaciona,  cremos ser possível esta segunda 

hipótese, sendo, assim, a designação “Livro de Galaaz” uma questão que permanece em 

aberto.   

 

 

 

 

3.5– Os fólios finais do Lançarote: remate e transição 

  

 O texto dos fólios finais do Lançarote de Lago que acabámos de analisar 

reafirma a ideia que já havíamos avançado quando atentámos no corpo do romance e 

nas esparsas referências à matéria do universo do Pseudo-Boron. Cremos que não será 

difícil constatar que a escrita desta parte da narrativa aglutina uma série de temas caros 

ao universo romanesco do Pseudo-Boron, como o amor nefasto, a morte e, sobretudo, a 

mescheance. 

 Em quatro fólios aparecem dois túmulos, o de Balaain e seu irmão, o do rei 

Pelinor e um leito que é destruído, o de Merlim. Todas estas imagens de morte 

confluem num outro fim, o do sobrinho de Artur e, consequentemente, no declínio da 

sua linhagem e do reino. O texto preservado no Lançarote parece ser uma reescrita de 

episódios do Lancelot francês, nomeadamente a passagem sobre o “Lit Merlin”, 

transformando acontecimentos que Gauvain protagonizara, sem sucesso, em aventuras 

que Lançarote desfecha. Significativamente, todos os eventos anunciam a morte do 

sobrinho do rei pelo golpe infligido com a espada que o filho de Ban de Benoic recolhe. 

O percurso do herói, mais do que acentuar a sua proeza cavaleiresca, sublinha o trágico 

destino que todos estavam deviam a cumprir. Desejoso de conhecer o melhor dos 

amadores, Tristão, Lancelot percorre um trajecto onde se concretizam as profecias 

previstas na Suite du Merlin, sem que seja de facto posto à prova. À semelhança do que 

acontece com Galaaz em algumas aventuras que protagoniza  na Demanda do Santo 

Graal, Lançarote, no texto dos fólios finais, é um “mero cumpridor de profecias 
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forjadas algures, na qual a sua individualidade não assume qualquer relevo” 

(MIRANDA, 1998 a, p. 31). 

 Aquando da concepção de Galaaz menciona-se o golpe doloroso deferido pelo 

Cavaleiro das Duas Espadas que nos fólios finais se repete 460 com o anúncio, algo 

insistente e obsessivo, da morte de Galvão. O fim deste cavaleiro é também, de certa 

forma, motivado pela relação adúltera entre Lancelot e a rainha, sugerindo uma 

concepção do amor como algo nefasto. A morte de Pelinor que é necessário vingar, o 

fim de Artur às mãos de Morderd e o combate entre Lancelot e Gauvain, rematam o 

romance. Desta forma, os fólios finais funcionam como um de epílogo onde se 

condensam vectores característicos do ciclo do Pseudo-Boron. Retomando as palavras 

de Bogdanow (1966) quando se refere à temática deste ciclo, cremos que é visível no 

final do Lançarote “a sense of finality and inevitable tragedy through purely structural 

means- the suggestive use of prophecies, the skilful repetition of themes in reverse”. 

(BOGDANOW, 1966, p. 215). 

 Mas não é apenas no desfecho da narrativa que se evidencia o trágico futuro do 

reino. O início destes fólios finais tem também como propósito estabelecer a ligação 

entre os dois grandes heróis da cavalaria, Lancelot e Tristan, entrelaçando as duas 

biografias. Lançarote abandona a corte para conhecer o nobre amador que tanto admira. 

Já vimos que no seu percurso vai colhendo elementos potenciadores da queda do reino. 

O livro termina em suspenso, com Lançarote junto do túmulo de Pelinor, o que deixa 

adivinhar, mais uma vez, a insitência na morte de Galvão. Todavia, se no episódio do 

túmulo de Balain, o fim do sobrinho de Artur parecia apenas dever-se à mescheance, as 

últimas linhas do Lançarote deixam entrever leitura contrária. Como já dissemos, seria 

provável que o cavaleiro jurasse matar Galvão para vingar a morte de Pelinor. Desta 

forma, emerge o tema do ódio entre linhagens, amplamente versado na Suite du Merlin 

e na Queste do Pseudo-Boron e Galvão deixa de ser apenas um cavaleiro trágico, para 

se transformar em culpado461, como ao longo do romance, tenuemente, já se adivinhava.  

 

4– O Lançarote de Lago: um Lancelot “Vulgata”?  

  
                                                 
460 Como nota BOGDANOW (1966) a propósito do anúncio na Suite du Merlin da morte de Gauvain às 
mãos de Lancelot: “the tragic combat between Balain and his brother foreshadows the last battle of 
Arthur’s knigths, in particular the combat of Lancelot and Gauvain: in one case two blood brothers kill 
each other by mischance, in the other, two knightly brothers”. (1966, p. 177). 
461 Sobre a vileza de Galvão veja-se Laranjinha (2005, cap. IV). 
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 Depois desta extensa reflexão em torno das alusões ao Pseudo-Boron que 

constam do Lançarote de Lago, cremos ter já algumas condições para responder às 

questões que colocámos no início. No nosso entender, todas estas informações são 

conscientemente introduzidas no romance com o objectivo de o aproximar de um outro 

conjunto de textos de que até então teria andado distante. Desta forma, elas estão 

incluídas na estutura interna do romance, funcionando não como interpolações esparsas 

e aleatórias de qualquer compilador ou copista, mas sim enquanto intervenções de um 

redactor que conscientemente modifica o texto de acordo com uma estratégia bem 

definida. O cotejo que fizemos das várias menções ao longo do “Segundo” e “Tercero 

Libros” aponta para um tipo de reescrita pensada que incide em temas concretos, como 

o amor, o parentesco e o fim do reino. Assim, será possível sintetizar as alusões que 

encontramos ao longo do Lançarote de acordo com a temática que versam e a obra a 

que se reportam, como se pode ver na tabela abaixo: 

 

Referências no Lançarote  Obra com que se relacionam 

- noivado de Artur; 
-referência ao cavaleiro das duas 
Espadas; 
- prova da espada 
- ilha de Merlín 
- leito de Merlín 
- golpe Dololoroso 
- espada de Balaain 

Merlin + Suite  

Keu, colaço de Artur 
Rainha de Norgales 
episódio da donzela mensageira; 
 

Tristan en prose 

. lancelot junto ao túmulo de Pelinor; 
  remissões para o Livro de Don Galás 

Suite, Queste do Pseudo-Boron  

 

 

 Como se constata, todas as referências gravitam essencialmente em torno de três 

narrativas, a Suite du Merlin, o Tristan en Prose e a Queste du Pseudo-Boron. Da 

mesma forma, todas elas se prendem com temas essenciais, como o amor enquanto 

força negativa, o ódio entre linhagens, a degenerescência de Artur e do seu sobrinho 

Galvão. Considerando a estrutura do “Roman du Graal”, Bogdanow (1966) afirma: 
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The Roman du Graal is, on the other hand, a far more homogeneous and closely –
knit whole. Many of the discrepancies between the Estoire del saint Graal and the 
rest of the work which mark the Vulgate have been avoided and the links between 
the other sections have been strenghtned (BOGDANOW, 1966, p. 199). 
 

Parece-nos ser precisamente essa aproximação aos outros ramos do ciclo que 

verificamos nas alusões presentes no Lançarote. Todavia, a ser assim, teremos de 

discordar de outra afirmação desta erudita de Manchester (1966) pois exclui dessa 

organização o Lancelot: 

 
In his endeavour to develop the theme of Arthur and his adventurous kingdom he 
had to reduce Lancelot’s and Guenevere’s adventures part in the Mort Artu and 
cut most of the Lancelot proper, keeping only a few episodes necessary to a 
smooth transition to the Queste ( BOGDANOW, 1966, p. 200, sublinhado nosso). 
 

 Sabendo que os poucos episódios a que se refere se encontram na Folie, é 

forçoso que nos afastemos desta hipótese. Todavia, também não podemos considerar 

que a versão castelhana reproduz o Lancelot da Vulgata. É certo que as coincidências 

entre este texto e as versões francesas que lhe estão mais próximas não se podem 

descurar, sendo aceitável, como já defendemos, afirmar que pouco se afasta do ms. 

751BNF. Porém, também não podemos negar que os momentos em que se distancia 

dessa versão são consistentes e variados, obedecendo a um propósito comum, não 

devendo, por isso, ser ignorados. 

 Aduzimos ainda um último argumento que parece contrariar a exclusão do 

Lancelot do ciclo do Pseudo-Boron, conforme Bogdanow defende, com base na 

indicação da Suite du Merlin que menciona a “Estoire de Lancelot”. Recorde-se que, 

como já dissemos, esta estudiosa crê que o Lancelot, de acordo com a indicação 

redaccional da Suite já citada, era um livro e uma “estória” à parte que não se incluía na 

trilogia. No final do seu magistral estudo sobre o ciclo da Post Vulgata (1966) 

acrescenta: 

The name by which the whole romance is often referred to in the Suite du Merlin, 
L’Estoire dou Saint Graal or La Haute Escriture del Saint Graal, is perhaps the 
best yet found to describe our author’s intentions ( BOGDANOW, 1966, p. 221, 
sublinhados nossos). 
 

 Seguindo o raciocínio de Bogdanow, aquelas designações remetem para o 

“Roman du Graal”, ou seja, para o ciclo, sendo uma espécie de remissões internas. 

Assim, consideremos uma indicação que aparece na Suite du Merlin quando Artur 

confessa ao mago que deseja desposar Guenièvre. Merlim dispõe-se a ajudar o monarca 
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nos seus intentos, mas profere umas enigmáticas palavras que sugerem que aquele 

enlace lhe valerá a vitória numa contenda: 

 
Et non porquant un jour será encore que sa biautés vous aidera tant que vous en 
recheverés terre a tel point que vous la cuiderés del tout avoir perdue. Et che dist il 
por Gaalehot, qui devint ses hom liges et li rendi sa terre la ou il l’avoit toute 
gaaignie et tout che fist il pour amour de Lanscelot. Li rois n’entendi pas cele 
parole que Merlins li dist adont, car trop estoit obscure, si avint elle puis tout ensi 
que Merlins li devisa, si comme l’ystoire le conte qui de l’estore dou Saint Graal 
en parole et est devisee (SM§244, p. 198, sublinhado nosso). 
 

 Merlin, como aliás o redactor do texto já esclarece, prospectiva o encontro entre 

Galehot e Artur de que o rei sai vencedor graças a Lancelot, cavaleiro da rainha. Esta 

remissão poderá também referir-se à entrega de Guenievre a Artur, depois do episódio 

da Falsa Genevra, que o senhor de Sorelois só concretiza pela vontade Lancelot. 

Todavia o que importa destacar é que o redactor afirma que este acontecimento se narra 

na “Estoire dou Saint Graal” referindo-se ao Lancelot! Assim, de acordo com a ideia de 

Bogdanow sobre as intenções que as remissões indiciam, ter-se-ia de considerar o 

Lancelot parte da Estória do Graal, logo, parte do ciclo. Argumentação paradoxal que, 

todavia, tem a virtude de associar aquilo que não deve ser separado! 

 Depois destas afirmações, poder-se-á postular que o nosso Lançarote 

testemunha o Lancelot que faria parte do universo do Pseudo-Boron? Miranda (2004) 

defende essa possibilidade, que já aventara na sua tese, sustentando que as alusões que 

aí se encontram ao Tristan en Prose e à Suite, intimamente relacionadas com o ciclo que 

circulou em Portugal, são demasiado consistentes para que se considerem mera 

contaminação de matéria tristaniana, mas devem ser entendidas como testemunho do 

“ramo Lancelot” do Pseudo-Boron: 

Temos defendido que este amplo manuscrito de 355 fólios é o único representante 
do Lancelot que fazia parte do ciclo do Pseudo-Boron, cuja fortuna entre nós foi, 
do ponto de vista da tradição mansucrita, ainda menos sorridente do que a dos 
restantes membros que compunham este ciclo. Se não forem fruto de uma insólita 
operação de contaminação tardia, então as menções e remissões para o Livro de 
Tristão e para a Suite du Merlin que nele se contêm terão de ser entendidas como 
preciosos vestígios da composição do “ciclo do Pseudo-Boron” na sua fase inicial, 
que deveria integrar, como dissemos, tanto um “ramo” Tristão, como um “ramo” 
Lancelot. (MIRANDA, 2004, p. 57). 

 
  

 Ainda que o testemunho quinhentista que sobreviveu até aos nossos dias esteja 

incompleto, não se tendo preservado nem o que seria o “Primero Libro” nem tão pouco 

se conheça a continuação das aventuras de Lançarote, ou algo que nos guiasse naquele 
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que seria o “Livro de Don Tristan”, supomos que o texto que teve a fortuna de chegar 

aos nossos dias nos fornece elementos suficientes para subscrevermos a hipótese de 

José Carlos Ribeiro Miranda. Poder-se-ia, assim, afirmar que o facto de existir uma 

relação de complementaridade entre o texto ibérico e a Suite du Merlin, considerando 

ainda as diversas referências a personagens e acontecimentos provenientes de romances 

como o Tristan e a Suite, seria indício de que este texto seria o que restava do “Lancelot 

Pseudo-Boron”. O testemunho que chegou até aos nossos dias vai ao encontro do que 

Miranda já supunha na sua tese, “um Lancelot fortemente truncado” (MIRANDA, 1998, 

p.23) que nos fólios finais remete explicitamente para a Continuação do Merlin e para o 

Tristão em Prosa (MIRANDA, 1998, p. 22). 

 O romance ibérico, mais concretamente a sua parte final, não preservaria 

episódios que antecederiam a Folie Lancelot, como afirma Bogdanow (1999), mas seria 

antes o que restava de uma versão do Lancelot que pertenceria ao mesmo universo da 

Suite e do Tristan en Prose. Esta hipótese é tentadora e tem como principal suporte o 

facto de se encontrarem diversas referências e continuações de episódios provenientes 

do Pseudo-Boron no Lançarote. Todavia, é preciso concluirmos a análise do texto dos 

fólios finais para podermos verificar se ela tem consistência.  

  O que parece provável é que o “Lecho de Merlin” se integre na estrutura interna 

do Lançarote e estas últimas e consistentes referências que encontramos nos fólios 

finais contribuam para a construção de uma temática enfatizada ao longo de todo a obra, 

a do amor e da tragédia, aqui sublinhada em torno da figura de Lancelot. O cavaleiro 

recolhe a espada que há-de matar Gauvain e contribuir decisivamente para o fim de um 

reino. Restava ainda juntar mais elementos que justificassem a morte de Gauvain às 

mãos de Lancelot para além dos anúncios da Suite que o predestivavam a isso. Essas 

justificações encontram-se também nos fólios finais, justamente na conclusão do 

romance e nas pistas subliminares que nos dão as indicaçõe redaccionais que aí se 

encontram.  

  A favor desta tese, apresentamos ainda um último argumento relacionado com o 

texto do fragmento de Imola que, como vimos, está bastante próximo do Lançarote. 

 Para além da matéria afim à versão castelhana que este fragmento contém, no 

verso do pergaminho encontra-se uma extensa indicação redaccional que transcrevemos. 

 Depois de mencionar que Gauvain estava em estado mais grave do que o 

cavaleiro com que se combatera devido a uma ferida que tinha resultado de um combate 

no dia da investidura de Lancelot, diz-nos o redactor:  
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Ci endroit s’ajoste nostre livre a l’uitiesme branche de Nascien que l’en apele de 
Lancelot ... pour ce que le vos die rien de ses enfances, ne de sa chevalerie, fors au 
meins que je porrai. Quar qui la verité en voldra savoir, cerche le livre de Lancelot 
et illuec porra il veoir apertement par les proesces qu’il y trovera escrites, assez de 
grans merveilles qu’il fist et el roiaume de Logres et en maint autre le. Et, a la 
verité dire sanz mentir, qui voldroit bien regarder les estoires de la Bretagne, il y 
troveroit que au tens le roi Artus il n’ot el monde que trois chevaliers, qui par 
proesce de cors se faissent alcer sor touz autres chevaliers : li uns fu Galaaz, et il 
doit bien estre només avant pour ce qu’il fu nom peres des bons, li autres au nom 
Lancelot del Lac, li tiers ot nom Tristan li biaux, li amoreux, qui fu niés le roi 
Marc. Cil troi, sans faille passerent de bonté de chavalerie tous celz qui furent a 
lor tens, si com l’en le puet apertement veoir en la Estoire del Saint Graal et en la 
Branche del Brait et en la vie Tristan. Cist trois livres s’entracordent auquesm a 
ce que je n’ai veu et leu ne ne puet l’en mie tres bien savoir les uns sanz autres, 
quar l’une estoire chiet touzjours en l’autrem ensi come li preudomes fesoient les 
grans proesces li un avec les autres. Mes ore en lesseront a parler et repereron a 
ce que nos estuet dire. (LONGOBARDI, 1987, p. 224). 

 

Esta extensa indicção redaccional é bastante complexa e coloca vários problemas. 

Parece claro que o livro que se redige não é o Lancelot, uma vez que é dito que dele 

nada se contará, remetendo-se para a obra que narra os seus feitos. As façanhas dos 

melhores de Artur, também são narradas noutros romances, a Estoire del Saint Graal, a 

Branche del Brait e a vie Tristan. O segundo livro mencionado suscita vários problemas 

de interpretação podendo, como já adiantou BOGDANOW (1960) ser uma referência 

que tanto pode ser identificada com a Suite, como com o Tristan. A designação que tem 

merecido menos dúvidas por parte da crítica é a de “Estoire del Graal”, que, como 

vimos, pode designar os três livros nucleares do Pseudo-Boron, a Estoire, a Suite e a 

Queste. A alusão à vie Tristan é evidente.  

 É extremamente interessante que o redactor diga que “cis trois livres 

s’entracordent”, ou seja, todos falavam da mesma história, sendo, assim, considerados 

como um todo. O que não é claro é que obra é que se está a redigir, uma vez que se 

remete para todos os livros conhecidos do Pseudo-Boron. BOGDANOW (1998), no 

artigo em que estuda esta passagem, afirma que o título “Estoire del Saint Graal” e as 

outras referências ocorrem noutras obras do ciclo do Pseudo-Boron, por isso, “reinforce 

the conjecture that we have here indeed a section of the Post Vulgate” (BOGDANOW, 

1998, p. 49). A medievalista não identifica a que secção da Post-Vulgata este fragmento 

pertence. Lembremos que, no que diz respeito ao texto que consta do recto do 

testemunho, aquele que se relaciona com o Lançarote, a investigadora afirma que ele 

“precedia o início da Folie Lancelot” (Bogdanow, 1998, 1999) ou seja, faria parte da 

continuação da Suite. Mas, a ser assim, se a designação Estoire del Saint Graal abarca a 
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Suite, como compreender que o redactor afirme que as aventuras dos melhores 

cavaleiros se contam en “ciz trois livres” e não no seu?  

 É uma questão complexa e que merece uma análise mais detalhada do que 

aquela que no momento da nossa investigação podemos dar. Todavia, parece ser 

possível pensar que se pode tratar de um texto compilatório que, à semelhança de outros 

como os dos mss. 113-116 BNF, recolhia diversos episódios de várias obras do ciclo do 

Pseudo-Boron. A ser assim, poder-se-ia postular que, entre os textos que o compilador 

usou, encontrava-se uma versão francesa do Lancelot, próxima da do Lançarote de 

Lago, de onde teria retirado o texto relativo à donzela mensageira comum ao 

testemunho castelhano. Porém, também é provável que em França circulasse uma obra 

que conteria, entre outros, os episódios que constam do fragmento de Imola. O redactor 

do Lancelot teria recorrido a esse livro e usado as passagens que lhe convinham para 

juntar o seu romance ao universo do Pseudo-Boron.  

 As nossas hipóteses levantam mais dúvidas do que certezas. Contudo, mesmo 

que o texto dos fólios finais seja indentificável com a secção correspondente à “Folie 

Lancelot” o que é inegável é que esta não exclui o Lancelot. O Lançarote de Lago, com 

as suas referências consistentes e conscientes ao Pseudo-Boron, é prova disso.  
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Conclusões Gerais 

 
 
 Ao longo desta dissertação procurámos compreender o lugar do Lançarote de 

Lago na densa tradição textual do Lancelot en Prose. Começámos por tentar 

compreender a circulação de versões do Lancelot em território peninsular, atentando em 

notícias da sua existência e referências em obras literárias. Foi igualmente nosso intuito 

considerar a presença de erros linguísticos, arcaísmos e outros traços no texto ibérico 

que nos ajudassem a delimitar a data da tradução. Para estudar este manuscrito que 

apresenta, a nosso ver, uma versão específica do Lancelot, tentámos perceber, por um 

lado, as suas relações com a tradição francesa e, por outro lado, as suas especificidades. 

Assim, optámos por uma metodologia comparatista, cotejando o texto ibérico com as 

versões francesas mais próximas, tentando compreender não só de que família textual o 

romance mais se aproximava, mas também se o tradutor introduzira muitas inovações 

face ao original que teria em mãos ou se, pelo contrário, se pautara por uma atitude 

conservadora.  

 Além de determinar as relações com os textos franceses, foi igualmente nosso 

propósito compreender as temáticas e episódios que assumiam um perfil específico no 

texto peninsular, face às versões francesas. Dedicámos também a nossa atenção aos 

episódios interpolados nos fólios finais do Lançarote com o objectivo de determinar a 

origem da matéria narrativa e as relações com o universo romanesco arturiano. Chegado 

ao fim este nosso estudo, cremos reunir condições para adiantar algumas conclusões 

sobre a configuração do Lançarote de Lago.  

 Uma das questões que colocámos no início deste trabalho prendia-se com a 

língua de partida da tradução. Conforme constatámos, são poucos os elementos que nos 

permitem chegar a uma conclusão sobre a língua do texto que pode ter sido a fonte do 
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tradutor. Em primeiro lugar, como verificámos, são escassos os testemunhos materiais 

do Lancelot, escritos em línguas ibéricas, que tiveram a fortuna de chegar aos nossos 

dias. Assim, apenas é possível cotejar o Lançarote castelhano com os fragmentos 

catalães do Lançalot. O confronto que efectuámos entre os textos peninsulares revelou 

que se afastam uns dos outros, provindo de tradições textuais diversas. Em segundo 

lugar, o facto de o texto conservado no ms. 9611BNE estar quase isento de erros que 

comprometam o sentido das frases ou dos episódios e conservar vários arcaísmos e 

consideráveis galicismos não nos possibilita determinar, com algum rigor, a língua de 

partida da tradução. Na verdade, não possuindo outro texto em língua ibérica, a 

existência de léxico com influência francesa apenas indica que estamos perante uma 

tradução conservadora. Todavia, a pouca inovação que encontramos no Lançarote e o 

vocabulário arcaico que mantém permitem supor que a data da tradução poderá situar-

se, pelo menos, no século XIV. 

 Nesta investigação foi também nosso objectivo compreender as relações do 

Lançarote do Lago com a tradição textual do Lancelot en Prose. O confronto com 

algumas das versões francesas do Lancelot permitiu-nos determinar, com certa 

segurança, o grupo de versões em que se inseria o original francês do texto peninsular. 

Assim, o ms. 751BNF que, segundo a apreciação de Alexandre Micha, conserva um 

texto “hybride et peu sûr” (MICHA, 1966, p. 222), revelou ser aquele que tem maior 

afinidade com a versão ibérica. Além disso, pelo confronto dos textos, e considerando 

também o extenso episódio da Falsa Genevra transmitido pelo ms. 751BNF que 

transcrevemos em anexo, cremos que as palavras de Micha (1966) que citámos não 

qualificam com justeza esta versão do Lancelot. A redacção da biografia do cavaleiro da 

rainha sempre se adivinhou complexa desde o Chevalier de la Charrette. O longo 

Lancelot en Prose teve um êxito considerável num curto período tempo, a julgar pela 

centena de manuscritos que se preservaram em França, datados dos séculos XIII e XIV, 

logo, dificilmente poderia ter um percurso unitário e isento de acidentes. 

 Do nosso ponto de vista, acreditar que tão abundante tradição textual decorreu 

de uma única versão acabada e unitária do texto é simplificar aquilo que pode bem ter 

sido bem mais complexo. A partir de um primeiro e esquemático esboço, vários 

processos de escrita podem ter tido lugar, cada um procurando moldar-se a outras 

narrativas que terão influenciado, de forma mais ou menos evidente, as linhas que foram 

sendo redigidas. Os redactores destes textos conheciam bem o universo temático em que 

potencialmente se moviam, sendo mais do que possível que deixassem transparecer 
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naquilo que escreviam influências várias. A escrita seria um processo em curso, 

incompleto e sucessivo que se iria construindo com base na intertextualidade. A versão 

do ms. 751BNF é apenas mais uma das narrativas do Lancelot, com uma organização e 

estrutura próprias onde é visível a preferência dos redactores por temáticas de cariz 

social e político que vão sendo tratadas com propósitos didácticos. Esses temas 

mantêm-se na versão castelhana que, como vimos, segue com bastante fidelidade o 

texto preservado no ms. 751BNF, quer na estrutura dos episódios, quer no investimento 

que faz em áreas como a condição régia e o poder senhorial, o casamento como ordem 

estruturante da sociedade – destacando a tensão latente entre matrimónio e fin’amors – e 

a cavalaria como sustentáculo do poder feudal.  

 Todavia, embora o Lançarote esteja bastante próximo do Lancelot conservado 

no ms. 751BNF, este não pode ser considerado a fonte directa da tradução. Como 

verificámos, há alguns momentos em que a versão castelhana se afasta da do ms. 

751BNF, aproximando-se de outras, nomeadamente de versões curtas. Além disso, 

aquilo que, quanto a nós, é mais determinante, é o facto de se documentar no texto 

castelhano várias alusões a personagens, episódios e destaque em algumas temáticas que 

não encontram correspondência em nenhuma das versões francesas conhecidas do 

Lancelot en Prose. Como vimos, essa discordância situa-se, em maior escala, nos 

episódios interpolados nos fólios finais, mas, como também notámos, não é apenas 

nesse local do romance que se percepciona matéria narrativa do ciclo do Pseudo-Boron. 

A menção a personagens e episódios tristanianos, e a insistência no tema da mescheance 

são alguns dados que apontam para esse universo cíclico. Também o tratamento que é 

dado à personagem de Galvan, subtilmente negativizada, a ênfase do inevitável destino 

que fará Lançarote matá-lo no final do mundo arturiano são, a nosso ver, mais do que 

indícios que levam a equacionar as relações do texto ibérico com outros elementos do 

ciclo do pseudo-Boron, como o “Livro de Merlin” e o “Livro de Tristão”. Todos os 

acontecimentos narrados nos fólios finais resultam de uma estreita ligação entre a Suite 

du Merlin e o Lançarote. Para além disso, as relações com o Tristan en Prose são por 

demais evidentes, não se resumindo apenas à inclusão da personagem de Tristan, mas 

implicando também algumas referências a passagens do romance em torno do cavaleiro 

da Cornualha. 

 Todas estas menções e episódios integram o Lançarote de Lago de forma 

harmoniosa e cuidada, não se notando qualquer descontinuidade no texto. Desta forma, 

supomos que a expressão “cruce de fuentes” (Contreras e Sharrer, 2006, p. XI) que 
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Contreras e Sharrer utilizaram para designar o trabalho do redactor  deve ser matizada. 

Na verdade, não se trata aqui de um aproveitamento de tipo compilatório de vários 

textos, enxertados em pontos díspares do romance, mas sim de um processo continuado 

e de reescrita de matéria narrativa. Conforme defendemos na última parte desta 

dissertação, esta laboriosa conjointure terá sido efectuada em terras francesas com o 

objectivo de aproximar o Lancelot en Prose de um universo romanesco em constituição, 

o ciclo do Pseudo-Boron. As evidentes conexões com a matéria tristaniana que não se 

limitam a menções no romance, mas que se encontram expressas no colofon onde se 

anuncia o começo do “Livro de Tristan”, obedecem a semelhante propósito, isto é, 

interligar as biografias dos mais valorosos cavaleiros arturianos.  

 Poder-se-ia postular que estas modificações foram feitas em território ibérico, 

onde circularam outros romances do ciclo. Todavia, conquanto não possamos eliminar 

outras hipóteses, supomos que o facto de se conservar no fragmento de Imola um texto 

muito próximo daquele conservado nos fólios finais do Lançarote de Lago, escrito em 

francês, abona a favor da tese que defendemos, ou seja, que pouco do que se encontra 

na versão preservada no ms. 9611BNE terá sido de origem ibérica, remontando, pelo 

contrário, à versão francesa que foi traduzida. Com os dados de que dispomos no 

momento, permanece em aberto a proveniência dos fólios finais do Lançarote e a sua 

relação com o fragmento de Imola. Serão oriundos de uma versão do Tristan en Prose 

que deliberadamente se juntou a uma versão do Lancelot? Seja qual for a resposta a esta 

interrogação, cremos que, independentemente de a fonte dos episódios finais ser 

tristaniana ou não, o objectivo de acomodar o Lancelot ao pseudo-Boron é notório, 

também, nas referências que se detectam ao longo do texto. Assim, a versão francesa 

que chegou à Península conteria já todas essas menções e episódios finais, 

provavelmente, com uma continuidade que permitiria a ligação com o “Livro de 

Tristan”, o melhor dos amadores que Lançarote procura na derradeira aventura narrada 

no romance ibérico.  

 Ainda que tenhamos, do nosso ponto de vista, logrado cumprir o principal 

objectivo que nos propusemos – compreender o lugar do Lançarote de Lago na tradição 

textual do Lancelot –, muitas peças deste complicado puzzle ficam por encaixar.  

 A difusão do Lançarote de Lago foi um problema que mereceria maior atenção. 

Seria interessante perceber como é que esta narrativa, com tão parcas referências em 

bibliotecas e pouca expressão em testemunhos materiais, foi lida ao longo dos séculos. 

A este respeito, o fragmento do Lancelot da Biblioteca Geral da Universidade de 
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Coimbra, a que recentemente tivemos acesso, poderá ajudar a perceber a circulação do 

romance e a sua configuração. Na realidade, pelo confronto que fizemos do texto com a 

versão ibérica, notámos que o fragmento francês de Coimbra conserva uma versão 

aparentada com o Lançarote e, consequentemente, com o texto do m. 751BNF, pelo que 

é possível que pertençam à mesma família textual. Afigura-se necessária não só uma 

edição do fragmento, como também um cotejo mais apurado dos vários testemunhos. 

Da mesma forma, para conhecer a verdadeira dimensão do Lançarote é também 

pertinente compreender como é que ele se relacionou com a literatura ibérica 

cavaleiresca, servindo, muitas vezes, de modelo narrativo. Assim, seria essencial 

perspectivarmos como é que esta “estória” encontrou eco numa outra, bem mais 

difundida na Península, o Amadis de Gaula. Estes caminhos, pela atenção, cuidado e 

ponderação que merecem, farão parte da nossa próxima demanda. 
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Critérios de Transcrição 

 

 Conforme dissemos na nossa dissertação, transcrevemos em anexo os trinta 

fólios do manuscrito 751BNF (f.144vII-174rI) que contêm a cena dos sonhos de 

Galehot e o designado episódio da Falsa Genevra. Esta transcrição tem como propósito 

dar a conhecer parte de uma versão do Lancelot que permanece inédita. Justificámos no 

nosso trabalho as razões da escolha desta porção do romance, nomeadamente 

destacando o facto de se aproximar do Lançarote de Lago e de este episódio ser um 

ponto crítico no romance, tendo já sido editadas algumas versões462. Além disso, alguns 

fólios do Lançarote que contêm este episódio estão truncados463, não sendo possível ler 

o texto castelhano. A transcrição do ms.751BNF pode ser útil para se compreender 

como seria a configuração do texto castelhano. 

  Sendo a legibilidade o nosso primeiro critério, não efectuamos uma transcrição 

paleográfica, embora procurássemos ser comedidos nas alterações que fizemos ao texto. 

Desta forma, a nossa principal intromissão terá sido no campo das abreviaturas que 

desabreviámos na maior parte das vezes de acordo com o usus scribendi.  

 Todavia, como é sabido, algumas abreviaturas afiguram-se contextuais pelo que 

cabe a quem transcreve optar pela lição que lhe parece mais exequível. Assim, algumas 

palavras aparecem sempre abreviadas nestes fólios, como é o caso de mlt que sempre 

desabreviamos como molt, tendo em conta a prática que observamos em edições do 

Lancelot. Um outro caso particular é a forma “z” em final de palavra que em textos 

                                                 
462 Sobre este assunto veja-se o que dizemos na parte II deste trabalho. 
  
463 Referimo-nos ao relato da queda do castelo da Orgulhosa Guarda e à narrativa da dama de Toscana. 
Veja-se  
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desta época tanto pode representar o grafema <s>, como o grafema <z>. Neste caso 

procurámos seguir o usus scribendi do manuscrito e, sempre que tal não foi possível, 

consultámos as opções de editores do Lancelot nas palavras em que ocorre <s> ou <z> 

final. Além disso, observámos o contexto em que o lexema ocorre uma vez que colocar 

<z> ou <s> pode significar um nome (como em gaignes) ou uma forma verbal 

(gaignez). Contudo, acrescentamos que o manuscrito apresenta grande oscilação nestas 

distinções. 

 Optámos por não representar a variação de caso que ocorre nos nomes das 

personagens uma vez que, à semelhança do que acontece noutras versões do Lancelot, o 

uso do caso sujeito e do caso “regime” é, muitas vezes, aleatório464. Apresentamos 

abaixo uma lista dos critérios que seguimos nesta transcrição: 

 

– separação de palavras de acordo com a norma actual; 

 

– uso de maiúsculas nos nomes próprios; 

 

– introdução de  pontuação; 

 

– as abreviaturas desabreviadas estão assinaladas a itálico excepto quando se trata de 

nomes de personagens que não assinalamos; 

 

– os nomes próprios das personagens foram regularizados seguindo-se o usus scribendi 

do manuscrito. Apresentamos uma lista das opções tomadas; 

 

– assinalamos a nasalidade, sempre que abreviada no manuscrito, com o grafema <n> 

 

– antes de <p> e <b> assinalamos a nasalidade com o grafema <m> quando abreviada; 

 

– substituímos o grafema <u> com valor de /v/ pelo grafema <v>, ex.  courir> covrir; 

 

–substituímos o grafema <i> com valor de /Ɨ/ pelo grafema <j>, ex. soniar> sonjar 

  

                                                 
464 A este respeito veja-se o que diz, por exemplo, Micha (1978). 
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– letras, palavras e expressões ilegíveis serão assinaladas no texto com […]; 

 

– acrescentos de letras, palavras e expressões são assinalados no texto com []; 

 

– supressões de letras e palavras  são assinaladas no texto com ( );  

 

– expressões repetidas são assinaladas em nota; 

 

– lições rejeitadas serão assinaladas em nota e a nossa leitura figurará no texto 

 assinalada a itálico. 

 

 

Lista de abreviaturas mais comuns para os nomes das personagens: 

 

Gal…………………………………………………………Galehot 

 

G…………………………………………………………...Gauvain 

 

Lanc. ; L. …………………………………………………..Lancelot 

 

Y. …………………………………………………………..Yvain 
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Dos Sonhos de Galehot à Falsa Genevra 

Transcrição dos fólios 144vII465-174rI Do ms. 751 BNF 

 

 Or s’en va Galehot entre lui et son conpangnon dolans et liez. Dolans, de ce qu’il 

est demores de la mainie le roi Artu, car par ce le cuide avoir perdu a tous jors mais. Et 

liez de ce qu’il l’anmaine avecques lui, car tant conme il porra avoir sa compangnie, tant 

la prandra. Et quant il ne l’aura plus, il ne li est pas avis qu’il plus vive, car il avoit an 

lui misses totes les anmor que nature ne cuer d’ome pooit en autre mestre de loial anmor 

vraie. Et bien aparisseu en plusors liex la ou il chanja s’annor a honte de toute la terre le 

roi Artu qu’il laissa a conquerre pour l’amor de lui. Et puis avint maintes fois que l’an 

l’an blasmoit de la grant merveille qu’il avoit faite pour s’ami. Et il responnoit qu’il ne 

vodroit pas avoir totes les terres qu’il del ciel sont couvertes par convent qu’il n’eust sa 

conpagnie. Et dissoit qu’il ne serait pas riches d’avoir chose dont autres eust assez, mais 

il est riches d’avoir, fait il «  ce que uns autres ne puet a avoir ». Et dissoit que uns 

preudons ne porroit avoir honte en chose qu’il feist por preudome. « Et sachiez », fait il, 

« que je n’en pas a perte chose qu’a je faite por predome, ansois le tieng a gaing ». En 

tel manniere s’en(145rI)vensoit Galehot et a gaang tenoit et466 a savoir ce que maintes 

gens li  tenoient a perte et a folie. Ensi s’en vont entre les II conpangnons. Si est 

Galehot molt pansis ne porquant plus bele chiere fait que li cuers ne li aporte ne il n’a 

de totes gens avec lui que son conpangnon et les quatre escuiers qu’il avoit amenes a 

tant de gent s’en vena en Sorelois. 

 La nuit que Galehot parti de la cort, li avint que il sonja I songe molt lait et molt 

annuiex et qui molt l'espoanta, car il estoit avis qu’il estoit an la maison le roi Artu en 

grant conpangnie de chevaliers et il esgarde si voit issir de la chanbre la roine I grant 

                                                 
465 Tendo em conta o início do episódio, a transcrição começa na linha 21 do fólio 144rII e termina na 
linha 22 do fólio 174rI). 
 
466 tenoit et  a savoir, <et> sobreposto à linha. 
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serpant et avoit la teste coronee d’or si estoit si mervilleuse a esgarder. La serpant venoit 

tot contrement la sale tres parmi les chevaliers et venoit a Galehot tout droit la ou il 

seoit entre les autres. Si espandoit sor lui tant de feu qu’il de la flanme que ele getoit 

parmi la boche ardoit tous. Molt fu ses songes lais et hideus et molt en fu Galehot 

espoantez, mais bien s'ensela qu’a milieu ne l’espandi.  

 A l’autre nuit apres li avint qu’il sonjoit. Si li estoit avis qu’il avoit le cors tout 

overt, si qu’il veoit dedens ses entrailles apertement et il esgardoit si veoit qu’il tenoit II 

cuers dedens le vantre si parans qu’il estoient d’un gros et d’un grant et d’un sanblant. 

Quant il avoit ses cuers esgardes molt longuement, si li estoit avis que li uns en sailloit 

hors et devenoit une beste toute a [...] conme uns lieupars et maintenant se feroit entre 

les autres bestes et parmi bois et parmi plains et coroit si loing qui le en perdoit tote la 

veue. Et quant il ne la veoit, mais si li estoit avis qui touz li autres cuers li cheoit  

[...soit] toz dedens le ventre. Et apres li sechoit toz dedens et tot li cors et tous li 

mambre. Et si li sanbloit qu’il [s...] morist il nelle pas. 

 De ces II choses fu trop Galehot esbahi et ce fu en I chastel qui estoi le roi 

d’outre les marches de Galone, si avoit non La Garde le Roi. Autresi bien com  [il] ot 

cele la l'autre songe, cela il cestui. Ne  n'avoit pas en talant que a nelui le descovrist. Et 

au matin se leva molt matin et monta si tost conme il ot messe oie et chevaucha hors de 

la ville senz estre  conneus des estranges  gens.    

 Galehot chevauche mas et pansis. Ne tant ne se pu[et] [c]eler que de son esmai 

ne soit grant partie apaissant Et non porquant se estoit uns des chevaliers dou monde 

[qu]i onques s'estoit mains esmaiez, mais a painnes se [pu]et grant ire seler en cors 

d’ome se couerre n’est pas grant savoir ne nus si grans sans ne (145rII) puet estre en 

morte[l] cors qui aucune foie ne soit torbles et esmeus par dolor et par mescheance et fu 

bien aparissant a Galehot, car tuit li conte ou il est amenteus le tesmongnent au plus 

saige prince de son age qui fust puis le tans Salemon et si fu il troblez et angoisseus par 

l’ire de ses avisions qu’il ot veues et si orrois qu’il en avint. 

 Voirs fu quant il ot eslongnie la Garde le Roi entor II lieues, si chai en un molt 

grant panser et il chevaucha, grant anbleure si vestu une chape a chaut legiere et tandre 

d’un issan brun de lie forre d’un riche sende vert, il ot son chaperon avale de sor les ielz 

por miex panser, si ot le vis troble et irie, si chevaucha sans dire mot. Et quant Lancelot 

le voit aler, si s’en merveile molt que se doit qu’il n’est ensi envorsiez conme il fiert 

apres lui des esperons, si sesioit tant qu’il se veut a lui joer si con il saloit. Si le hurte 

molt durement de l’espaule, mais il ne resgarde ne tant ne quant ne ne se muet de son 
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panser ne mot ne dit, ains erroit sa leure et plus et plus, et tant qu’il trespasse la rote 

tote. Et Lancelot s’en merveille plus que de chose qu’il onques mais veist, mais il ne 

l’en veut pas a raisoner car se ne puet il pas veoir porqoi il fait si laide chiere, si ne set 

cil est correciez ou vers lui ou vers autrui por qui  il soit en si grant panser entres. Ensi 

s’an va Galehot devant sa rote grant aleure et il estoit uns des grignors chevaliers del 

monde et des plus poissans. Si fu li palefrois chergies et encobres del fors del grant 

chevalier et de la grant aleure que il aloit. Et li chemins fu menuement semes de grasses 

pierres, car c’estoit uns chemins ferres. Si avint que li palefrois s’en tombra d’un des 

piez devant si qu’il chai a un des jenoz. Quant Galehot senti le palefroi cheoir, si se 

corresse et li est s’ire doblee, si fiert si le palefroi des esperons que parmi les II costes li 

roie li sans vermax. Li palefrois tu tandres si souffroia por l’amor des esperons qu’il 

n’enmoit pas en ces vertus de son pooir et quant il se467 cuida l'ancier avant, si se 

renconbra d'andeus les  piez si mest il  le col entre les genmes et vole outre tout en I 

mont si que enme deus les regnes sont a Galehot remeses les regnes el pong. Et li 

palefrois chiet si durement qu’il se brisse le col tot en travers e tal cheoir et as cheoir 

sont efinte tuit li arson et Galehot est volez fors des arsons tout en mi la voie qui plainne 

de pierres(145vI)  agues estoit et tranchans, si se blesce si durement au cheor que par un 

pon que li cuers ne li est crevez el vantre et il se pasme. Quant Lancelot le voit a terre, si 

vient sele part a esperons  et quant il vint a lui s'il trova gissant en tel maniere conme il 

fust mort et il geste un cri molt angoisseus. Et Lors li est la vois faillie et li cuers troblez 

el vantre et il se pasme. Si chiet de son palefroi tres delez Galehot a terre et une pierre 

l’ataint el destre sorcil, si tranche tout et char et cuir jusques sor le test laiens. Lors i468 

sont  li quatre escuier venu poingnant si est trop grans li duel que il demainnent quant il 

voient lors deus signors gesir a terre, car il n’i a celui qui bien ne cuident qu’il soit mort. 

 Longuement ont este enme dui en pasmisons tant que Galehot revient au grant 

duel premiers que li quatre varlet faissoient. Et quant il voit deles lui gesir son 

conpangnon emsi  navre, si a trop gran angoisse a son cu[e]r si qu’il c'est maintenant sor 

lui pasmes. Et lors revint Lancelot de pasmissons si trova son signor qui desor son piz 

gissoit et il le prant entre ses bras molt doucement. Et quant il sent le sanc qui contreval 

le vis li cort, si sot de voir que Galehot ne s’est repasmes por autre chose. Il tert  le sanc 

et essue au mielz qu’il puet car volentiers celast sa plaie a sons seignor cil poist estre. 
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Mais si gros  est la foisons de sanc, qu’il contreval le vis li cort et la palie si parfonde, 

que quant il plus l’essue et plus li cors li sans et chiet a fil la ou il abat jus le sanc et il le 

tert jus, revient Galehot de pasmisons mais il ne plaint pas le suen mal ne sa dolor qu’il 

a eue, ansois demande a son conpangnon : « Biax doz conpains, coument vous est ? ». 

« Sire », fait Lancelot, « moi est il molt bien, car je n’ai mal ne dolor por que vous soiet 

a aise. Mais je de vos eue trop grant paour et por ce coment vous est ? Car il est 

merveille coment vous n’avez le col brissiet ou mambre mal mis dedens le cors ». Atant 

cuevre sa plaie que cil ne la voie qui plus en estoit dolans et angoisseus que il meismes. 

« Et de votre plaie, conment vos est il, biax douz conpains ? »469, fait Galehot. Et cil la 

cuevre et cele a son pooir et cil dit : »Sire, plaie n’ai ge point ». « Ge’lai », fait Galehot, 

« molt bien veue ne celers ni vaut noiant, mais mostres la moi, car je saurai miex que 

vous se il i a point de peril ». Lors li descuevre il meismes et voit que ele est si parfonde 

con plaie puet plus estre en front et il la li atorne molt docement, car bien s’en savoit 

entremestre. Et quant il la li a atornee, il saut sus et fait(145vII)sanblant que il soit sains 

et haitez et que del cheoir ne li soit noiant. Et ne porquant molt estoit durement bleciez, 

car a painnes pooist estre que si grans chevaliers corsus poist cheoir en si felenessement 

sans bleseure et il la set belement covrir. Si demande cheval tantost et l’an li amainne I 

palefroi molt boen, car nus hons nes avoit milleurs de lui. Et laisse l’autre mort et la sele 

tote esmiee . Et Lancelot monte autresi et tuit li varlet ensanble. 

 Si s’en tornerent vers Sorelois et Lancelot blasme son470 signor Galehot et 

chastie et li dit : « Sire, sire molt laide chose est a preudome de faire chose don  il est 

apres por fox tenus, car li pris et li lox de son savoir en de chiet molt et a molt grant 

danmaje en puet monter ja si petite ne sera la folie. Et sachiez que se ai ge dit por vous, 

car l’an vous tient au plus preudome de votre aage del monde et par I pou que vous 

n’avez orandroit este mors trop laidement et trop vilainnement par votre folie meismes. 

Car li hons panse si durement qu’il en oblie soi meismes, la est il sans raison et sans 

mesure et cil oblie sons cors por ce ne doit il pas la remembrance de s’onnor entroblier 

et vous l’aviez auques entroblie la ou vous chaistes ore, car vous estiez en tel pansee et 

ensi deshonore que par I pou que vous n’en i estes mors trop laidement et solement par 

votre fraint tenir. Et se vous fussiez mors, ensi laidement jamais ne fust jors que l’an 

non parlast honteusement. Si me merveil molt d’une chose que j’ai veue et molt par en 
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sui esbahiz, car je vous di conques mes a nul jor puis que je vous acointai premierement 

ne vous vi autretant de musse chiere faire puis que nos partimes de la ou nous venons, 

ne onques mais n’eustes ne duel, ne joie que vous nel me deissiez tout maintenant. Et 

por ce que je vos ai veu en tel sanblant que vous n’avez pas  acotume por ce m’est il 

avis que vous avez471 autre talant que vos ne solez avoir. Por ce que vous le me selez si 

m’est avis que votres cuers est plus estranges de moi que il ne suet, si ne me sanble pas 

que vous soiez iriez ne correciez se a moi non. Et ge’l vodroie molt savoir s’il pooist 

estre, car je vous en sai ore mauvais gre. Et se je vous avoie mesfait, si m’acorderoie a 

ce que vous averiez droit.  Por ce vous pri ge et requier se je vous ai noiant mesfait par 

qoi  vous soiez iriez que vous nel me celez pas. Si je vous demande tres (146rI)adon se 

vous eustes onques chier servise que je feisse por vous ». « Coument, biax dous 

conpains ?! Cuidiez vous que je soie ver vous iriez ? Certes, la chose ne sai ge pas 

desouz le ciel por qoi je vous feisse irie ne correcie se je la pooie amander. Ne ne 

cuidiez pas que je soie esbahiz de chose qu’il me soit hui avenue, car il m’est de ceste 

mecheance molt a petit, n’il ne me conmance mie ore a mescheoir. Et non porquant il 

n’est n’est pas merveille desoremais cil me meschiet, car je me puis bien venter d’une 

chose dont nus hons povres ne riches ne se pot venter si con je cuit, car Diex me dona ja 

tant en un jor que je ne voloie plus avoir, don n’avoie je tant gangnie que plus ne voloie 

ne ne pooie. Et puis que tant beles avantures me sont avenues472 que j’ai gaangnie quant 

que je pooie gaaingnier, bien est drois desoremmais que je perde et je sui en la perde 

entres je le cuit bien si que bien m’en aparsoi ». « Coment ? », fait Lancelot, « a qoi473 

vous aparcevez vous, que vous i estes entres en perte ? Encor avez  vos grignor pooir et 

d’amis et de terre que nus princes qui ore soit ! ». « Tant », fait Galehot, « me devez 

vous bien connoistre que nus cuers n’est plus grevex a correcier que li miens est 

nonques perte d’avoir ne de terre ne me greva et par ce que je di, que je soie en la perte 

entres, ne di ge pas de terre que je poisse recouvrer car se savez vous bien que perte de 

terre et d’avoir est recouvrable a preudome totes foies. Mais la perte de loial ami ne doit 

preudons en oblie mestre, car cele perte ne puet pas estre en obli estre, ne restoree. Et 

cuers qui son ami oblie, je lo seroie bien mostrer vers li millor chevalier de ceste terre, 

ne fu onques loiaus ne enterins, mais trichieres et desevans, car fins cuers loiax en sans 
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changier et sans muer que l’on ni puet trouver une foie plus et l’autre mains. Mais el 

cuer abandone trueve l’an une foie plus  et l'autre mains et ne porquant je ne di mie que 

li cuers loiax ait toz jors devant ses ielz totes amors sans obliance, car chascuns hons 

fait enmer de tele amor e de si grant conme l’an trueve en lui et la valor et la bonte et 

puis que on ainme home ou fame plus que tot le remenant, dont di ge que cil a tout le 

cuer que l’an plus ainme. Car totes amors viennent do cuer si sont totes les autres amors 

bastardes ne ne vient fors droite fort de selui tant seulement.(146rII) Et c’est assez 

legiere chose a veoir et a quenoistre car quant on a mis tout son cuer a son anmi, l’an 

l’ainme sor totes chossez en tel maniere qu’il n’est nus autres qu’il be covaingne hair se 

cil le het. Bien poez donques savoir que del une amor viennent totes les autres et puis 

que l’an perte celui ou l’an aura tout son cuer mis, coment puet ont trover au loing point 

de solas ne de confort el remenast ? Bien est donques drois et raisons que l’am[oi]t et au 

pres et au loing sans oblier selui ou l’an a misse tote s’amor et tout son cuer. Mais au 

comancement se gart l’an bien ou l’on le met, car puis que il est en un lieu toz adonez il 

n’est pas fius ne loiax s’il puis s’en oste et parte m’est il avis qu’il est drois que puis que 

li hons pert la riens que il plus ainme, il ne doit pas apres remenoir au vie. Car il a perdu 

son cuer et il me samble que cors ne puet pas durer puis que il a perdu son cuer. Por ce 

voil474 ge que vous saichois que perte d’avoir ne de terre ne me porroit en ire mestre, car 

je ne vi onques gaaingnier terre par terre, mais par les amis gaaigne l’an et les terres et 

les tresors et les amis. Et por ce vous veil faire savoir que je ne pris nul gaaig fors que 

d’amis, ne plaing nule chose come de perte fors que d’amis. Et si ai ge assez de mes 

amis charnex que se je les perdoie, je les meteroie bien au loing et an obliance. Mais 

tant  sachiez vous bien, et si  n’est ore pas a esprover, que j'ai en vous misses totes 

anmors si otrement que apres votre mort ne porroie je mie durer et se je apres votre 

mort pooie vivre, ja Diex ne m’aist quant je le vodroie pas. Car toz jors mais me seroit 

reperre et atorne a malvestie. Ne nule autre perte que je feisse je ne redout, mais ceste 

m'ocirroit outrement se je la fassoie. Et sachiez bien que maintes gens m’ont atorne 

aucunes fois plus a folie que a san se que j’avoie fet, mais ja ne m’aist Diex quant je 

n'anme por vous roie miex estre pouvres toz jors vies et avoir votre conpangnie por que 

la moie vous pleust autretant con la vostre me plairoit que je ne feroie la signorie de tout 

le mont si ne vous eusse jamais a conpangnon ». 
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 Quant Lancelot entant se qu’il a dit, qu’il n'a paour fors de sa conpangnie 

perdre, si en a le cuer molt angoisseus si que les larmes l’an sont venues as ielz, mais ne 

porquant au miez qu’il puet s’an garde que Galehot n’aparsoive son plorer. Et puis li dit 

i tant : « Sire, por Dieu i tans me dites se veus cest duel avez enchargie par moi et por ce 

que je sui remes de la mainie le roi Artu ». « Biax dous amis »(146vI), fait Galehot, « se 

je en estoie iriez ne n’an auroie je ja vers vous ne ire ne male volonte, car vous ni 

remansissez pas de votre gre, mais a ma dame est prisse trop povre pitie de moi  quant 

ele a porchascie et quis se qui a la mort me puet mener. Et ne porquant je ne l’an puis 

pas a droit blasmer se ele vous ainme miex a estre pres de li que long, car ele me dit 

jadiz quant je porchasoie l’acointement de vous et de li le jor que ele me pria tant que je 

vous envoiasse querre en mon pais que l’an ne pooit pas faire grant largesse a gens de 

ce que l’an plus amoit, et je m’en suis bien aparces que ele dit voir. Mais totevoies  li 

deust un pou grignor pitie de moi, car ele set bien de voir que je ai misses totes les 

painnes que je pou en sa grant joie porchascier. Si m’est avis c’ausi deust ele  I pou 

flechir sa volente por mon cuer m’estre a aise et non porquant a sa volonte covient qu’il 

soit del tot en tot ou soit mes danmages ou soit mes preus, car bien voi que votres 

cuers475 ne porrois de riens aler contre sa volente et por la votre volente fas je ». 

 An tel maniere vont parlant en molt laide chier entre les II conpangnons. Si est 

Lancelot molt dolans de ce qu’il voit bien que por  lui est Galehot si tristes et si pansis. 

Tant ont ale qu’il sont venu a la riviere d’ Asurne. Et quant il furent outresi costoierent 

une riviere qui avoit nom Tarance. Et Galehot avoit envoiet avant a un suen chastel qu’il 

avoit ferme en cel termine qu’il comansa a guerroier le roi Artu. Ciz chastias avoit non 

l‘Orguilleuse Garde car ensi li avoit mis non Galehot por ce qu’il n’avoit onques veue si 

fort piece de terre ne si orguilleuse. Li chastias n’estoit mie grans, mais il seoit an 

grandisme roche naie de touz les saus. Si estoit de l’une part la fores grans et haute et 

longue et ancienne et d’autre part coroit la riviere qui estoit Tarance apelee. Si cheoit en 

Asurne a mains de quatre lieues loing, ne cele riviere ne pooit nus hons  tolir a ciax del 

chastel. Li chastiax seoit en tel maniere et la avoit Galehot envoiet por ce qu’il voloit la 

nuit gesir car il l’anmoit plus que chastel qui fust en tout le monde. Tant ont chevauchie 

qu’il sont fors de ka forest si la coumancierent a costoier et tantost  virent l’Orguilleuse 

Garde apertement. Et Galehot l’esgarda molt volontiers et molt se delita en li esgarder 

car trop l’anmoit. Et Lancelot comance a parler et dit  a Galehot : « Sire, sire, certes il 
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sanble bien que de grant fierte de cuer et de grant orguel fu ciz chastiax la sus  

coumanciez et establiz car il est avis qu’il fust fais por tout le monde menacier ». 

 « [C]ertes », fait Galehot, « biax dous conpains, se vous saviez conme il fu fait 

de grand orguel voirement(146vII) le diriez vous, car il fu fais de si grant fierte de cuer 

que vous ne la porroit panser ne deviser. Et si vous mosterai san pres quant nos iserons 

unes des grignors folies del mode par que vos porrois legierement aparcevoir que molt a 

petit de chose covient tot l’orguel del monde et tous le boban a noiant retorner. Et que 

autresi durement con l’an pance  la folie, la fait Diex a nule chose revenir. E tant por 

eschernissement et por gabois les outrages et les folies des homes mortex. Maix ansois 

que je vos mostre as iaux la grant folie que je vous ai promisse a mostrer, vous deviserai 

ques ele fu. 

 Il fu voirs que quant jou eu talant de guerroier le roi Artu, si fis faire cest chastel. 

Et sachiez que a celui point avoie ge cuer et hardement de guerroier trestot le monde et 

de conquerre. Si me pansai que li rois Artu estoit molt riches hom et que gel 

conquerroie bien et apres feroie tant que je conquerroie tous les rois et metroie en ma 

signorie. Et sachiez que en cel chastel a cent et cinquente creniaz que esbaille que en la 

tor. Si m’estoie panses que je ne fineroie tant que g’eusse476cent et cinquante rois en ma 

signorie. Et quant je les auroie tous conquis si les amenroie touz laiens et lors me 

coroneroie, car devant la ne portasse je corone nene fusse rois. Et avec moi portassent 

conrones li I cent et cinquante roi. Et feissent la cort de mon coronement durer quinze 

jors tous entiers. Ne ja de toz les quinze jors ne fust jors que je ne portasse corone et li 

cent et L roi et quant venist li jors de mon coronement apres la messe si manjasse en ma 

robe roial et fust devant moie ma corone sor un chandelabre d’argent qui fust del grant a 

I home et chascuns de mes rois eust ausi sa corone devant soi et fussent en tel maniere 

tant con li mangiers durast. Apres mangier, fussent les corones misses chascune en un 

crenel et es chandelabres meismes et fussent en tel maniere duc a la nuit. A la nuit us 

fussent le corones ostees des chandelabres et au chascun des chandelabres fust assis uns 

cierges si grans et si gros qu’il n’eust garde d'estaindre par nule force devant. Et 

arsissent ainsi totes les nuis duc au jor. En tel maniere fussent les corones duc au quinze 

jors au matin as testes au rois et au mangier es chandelabres et en sor les creniax. Et la 

moie fust sor le pomel de cele tor qui si est haute et droite et bien assise. En tel maniere 

et en tel signorie sejornasse touz les quinze jors avec mes rois en cest chastel et chascun 
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jor donasse dons si riches conme a ma richesse et a ma valor apartenist. Et sachiez que 

je ne veoie en autre maniere a estre rois(147rI) car je ne voloie ne n’en477 veoie a estre 

devant que je eusse conquis le roi Artu. Quant g’eusse ma cort de mon coronement 

tenue si riche con je vous ai ci devisee, si m’en meusse a tout mes cent et cinquante rois 

a force d’armes et de gent et conqueisse totes les terres qui sont desous le ciel. 

 Or vous ai devisee la folie et la sor cuidance que je avoie devisse et en panse et 

Diex le m’a fait retorner a noiant si con Il i pert  et parra miex. Ne en la fin ne cui ge 

avoir478 corone en la teste. Et sachiez bien de voir que ains a nul home ceste ovre ne 

descovri ne au jor que je l’an conmensai ne la tenoie je pas a folie mes a gran sen, mais 

onques puis ce vos crean que je vous o conpangnon ne me print talent ne volente de 

conquerre, car je m’en tenoie a bien paie de tant c’on l’avoie conquis. De cele amor ai 

toz jors cest chastel ame et tant le veoie toz jors a essaucier et sachiez bien que je ni 

entrai onques si dolans quez je n'en essise tous liez et por ce i voi je orendroit, car le 

n’ai pas tant de la joie con je vosisse ».  

 O ces paroles que Galehot devisse entant bien Lancelot que de lui ni vet li ire et 

li corros qu’il a. Si en est molt angoisseus et esbahis et pance que merveilles a Galehot 

gentil cuer et debonaire dedens le vantre que par mi tous les deceuvements qu’il a por 

lui eus l’ainme sor tote rien et tient chier et si croi bien a ce que l’an puet cuidier de 

totes les proesses et des grans valors qui en home pueent estre que Galehot conqueist 

trestot le mont se sa conpangnie ne l’en  n'eust ariere trait. Si tient a grant merveil le 

coument il le puet anmer  quant il voit et quenoit que totes hautesees et totes honors li a 

destorbees a gangnier. Si en est tant dolans que de pitie ne se puet tenir que les larmes 

ne l’an saillet parmi les iauz, mais molt s’ancuevre que il n'en soit aparceus. Tant ont 

tenues les paroles entre les II conpangnons qu’il sont venu au piet de la roche et il 

chevauche tout le sentier entre les pres et le larris tant qu’il viennent a la montee de la 

roche qui molt estoit felenesse et annieuse car trop estoit li chastiax en roiste lieu. Illuec 

avint a Galehot une grant mescheance qui bien li fu aparissans, car la ou il esgardoit son 

chastel qu’il anmoit tan[t], si vit tres parmi l’eu a droiture versser tot les creniax et del 

baille et de la tor et cheoir devant ses i[e]lz ans a la terre. Mais por ce ne c’espoanta 

onques(147rII) ne esbahi n’onques qu’il l’eust veu ne par malves contenement ne par 

parole, ansois chevauche totes voies vers la porte sans arester. Et uns des escuiers saut 
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avant et li dit : « Diex merci ! Sire, avez vous veu ceste merveille ! Or n’oi ge onques 

mes parler de si estranges que d’une part sont verse cil cernel et d’autre part sont remes 

en estant ». « Tait !  », fait Galehot, « Nule perte n’est greveuse qui soit legiere a 

restorer et ceste sera restoree legierement, car petit pris ces crenias qui sont cheoit quant 

il n’a mort home ne fanme. Mais si je fusse la dedens et li mur del chastel fussent cheois 

de sor moi, la fust grans la mescheance car cele perte ne poest estre restoree a nul jor 

mais ». Ensi est remese la parole. Si chevauchent tant qu’il sont venu devant la porte, et 

quant il sont  a meesmes de l’antree enssi esgardent del baille et de la tor tote i cele 

partie dont li crenel estoient cheoit jus a la terre conques ni remest piere sor autre. 

Ansois fandi la porte meismes qui molt estoit et bele et haute et chai en I montel devant 

lor piez si qu’il le virent. Grans fu li cris et li escrois del chaste quant il fondie et la 

podre en est loins volee et la fumee en monta vers les nues tot en contremont si que  de 

grant piece ne vi l’an goste tot entor et cuidoient tote les gens morir sans confession, car 

il sanbla au grant escrois que li murs dona, que tote la roche deust fondre dus en 

l’abime.  

 Se Galehot fu esbahiz et espoantez, de ceste chose il ne fest mie a mervillier, car 

se n’estoit mie senefiance de sont grant bien, ains sanbloit que contre sa mescheance 

fust avenu. Et non porquant de la boche ne dist I mot por grant duel qu’il eust. Ansois 

torne sa resne et retorne en autre sen et redessant del mont aval et s’en va entre le bort et 

le chastel, autresi conme a atatons, car si grans est la podriere et li espesse que a painne i 

puet l’an guste veoir et il se haste del tost aler, car pauor a grant que tres tous li chastias 

ne fonde ains qu’il soit venut el bort aval. Et quant il a le val479 avale si laisse le bort a 

cenestre qui molt estoit et biax et grans et s’en retorne sans regarder le chastel et sans 

autre sanblant faire. Et antre en une voie qui va au contremant les pres a senestre tout 

droitement vers la forest. Ains qu’il fust a la forest venus, vint apres lui uns varlez qu’il 

avoit envoiet avant au chastel qui fondus estoit et quant il le voit, si li demande si li a 

mort home ne fanme, et cil respont(147vI) que nenil, nul.  « Dont ne me chaut », fait il, 

« des mors s’il sont cheoit car j’ai  assez de qoi refaire ». Et lors li dit : « Va avant tu 

meismes e cil troi autre tote la voie de Cheselinc  si m’atornez mon ostel en la maison 

as renduz qui sont espors de sos en l’oriere de ceste forest ». Et si lor dit conment le 

vien ci priveement. « Et que ne sache rien par aus de ma venue. Et garde que tu ne lor 
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dies rien de mon480 chastel qui fondus est ». Li escuier s’en vont au comandement de lor 

signor et atornent l’ostel as miex qu’il sevent et prannent se que mestiers lor est a I 

chastel qui estoi a mains de II lieus pres d’iluec, si avoit nom Cheselinc. Desous ceste 

chastel avoit une maison de religion que li rois Glohiers avoit fondee au tans qu’il avoit 

este sires de Sorelois. Si estoit bien II lieus grans loing des chastel par desoz sor une 

riviere qui parmi le chastel coroit.  

 Quant parti furent li escuier, si chevaucherent tuit seul  entre les II conpangnons. 

Mais ne puet muer Galehot qu’il ne se mervost et esbahisse des grans demostrances qui 

li avenoient. Et s’il ne fust de si tres haut cuer et de si mervilleus savoir, encor s’en 

mervillast il plus, mais li haus cuers et li grans sens que ’il avoit le destorna en plusors 

lieus des grans esmais dont li plus poissans hons del mont tranblast de paor ains le 

besong. Mais ne porquant petit avient que au vis et481 au sanblant des gens ne puisse l’an 

quenoistre ou la joie ou la mesaise de cuer et a poinnes s’en porroit hons mortex garder 

a la force. Et bien parut a Galehot car I petit plus qu’il ne s’aloit devient pansis et non 

pas por paor ne por grant duel qu’il eust, mais por les mervilleuses demostrances qu’il 

veoit, car il n’avoit onques mais teles veues. Et Lancelot que de panser le getast 

volentieres si il poist, si li dit : «Sire, sire vous deistes ore une parole qui vint de molt 

grant hautesce de cuer quant vous deistes que vous ne prisiez rien la perte de votre 

chastel puisque home ne fanme ni avoit mort. Et bien poez quenoistre et aparcevoir que 

Notres Sires ne viaut pas que vos morois honteusement quant il a soffert votre chastel a 

fandre tres devant vos iauz ansois que vos fussiez dedens, mais cil fust fondus sor vous 

trop fust lors la perte laide et trop anieuse ne jamais ne poest estre restoree. Et quant 

Notres Sires desfant et destorne home de peril si aparillie, il m’est bien(147VII) avis 

que cest grans amors qu’Il a a lui. Et quant Il mostre a home si bele demostrance, bien 

se doit vers Lui amander a son pooir, car je cuit que Diex an a grant pitie et grant merci 

au grant besoig de cuer qui vers lui est debonaires et piteus. Et ne porquant je ne vous 

tien mais a si viguereus ne a si soffran comme je ai fait, car onques mais n’aparsu en 

votre cuer tant de faiblece ne tant d’esmai comme j’ai hui fait tote jor. Et si vous fis or 

avis une demande apres ce que vous cheistes que je vous demandai sor la foi que vous 

me devies que vous ne me celisies pas se je vous avoie riens mesffait dont vos fussiez 

iriez vers moi, et vous deistes que nennil. Mais je ne vous demandai preu si comme je 
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cuit por ce si vous conjur de celui sairment meismes dont je lors vous conjurai que vous 

me dites sans riens celer de qoi vous avez fait si povre samblant et si malvaisse 

contenance, car j'ai veu tel eure que vous me deissiez tous vos pansers. Et se vous 

m’anmes encore autretant con vous soliez, si me dites cestui panser quex que il soit. 

Mais se vous avez vers moi mains d’anmor que vos n’avez entres que ci, si ne le me 

dites pas, car je ne me fi tant an nul autre home que je li demandasse ce que je vous 

demant. Et ce fas je por ce qu’il m’est avis, si con vous le m’avez mostret que vous 

m’ames plus que autrui ». 

 « Biax dous conpains », fait Galehot, «  Atant saichiez que puis que vous eutes  

premierement ma conpangnie et je la vostre je ne soi chose tant la vosisse celer autrui 

que je vous ne la vous deisse. Et por ce que je n’ auroie pooir de riens celer vers vos, 

vous dirai ge cestui panse qui m’amene duque la ou nus de mes grans besoinz ne me pot 

onques mener cest duc a paour et a esmai, car je songe puis que ge parti de la cort deus 

des plus esfrees songes conques mais nus hons sonjast, ne li rois Artu ne  autres ». Lors 

li devisse les482 songes si con li contes les a sa arieres devisses. Et Lancelot li dit : « Sir, 

Sire, il n’a fiert pas a si haut cuer com l’an cuide que vous aiez qu’il c’esmoit por songe 

ne espoant, car autresi con li songes est faus et faus est il, faux en avanture se 

tesmongnent les gens, et songes si con je cuit et croi est nule chose ne a vos n’apartient 

a avoir (148rI) paour de songe ne haus cuers ni doit avoir creance se apartient a home 

ou a fanme qui de sen est des garniz ». « Biax dous conpains», fait Galehot, « je ne sui 

pas esbahiz por trop grant paour que je aie de songes, car bien sai qu’il ne me pueent ne 

nuire ne aidier. Mais mes cuers qui ne m’a encore gaires manti, jusque  con ci me 

devisse une partie des choses qui me sont a avenir ne onques mes cuers ne me respondie 

si maisement  come il fait ore. C’est la chose que je crien plus et dont que ce ne soit 

contre mon mal. Et sachiez que des songes sai ge bien une partie qu’il senefient ne 

jamais ne serai a aise duques atant que je en saiche le remenant ».  « Sire », fait 

Lancelot, « coment en cuidiez vous savoir donc la senefiance ? Je ne cuit pas que nus 

hons soit de si grant sen483 qu’il pose savoir qu’il li est a avenir ». « Si », (fait) dit 

Galehot, « car se savons nos bien que li rois Artu sot la senefience des songes qu’il 

avoit songies par l’enserchement de ces bons clers. Et si tost con je vendrai en Sorelois 

je li manderai qu’il m’envoit les bons clers qui son songe li espelirent et il les m’envoira 
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molt volentiers, car je ne veil que por ma peresce perde  a savoir chose s’a la volente 

Dieu484 vient dont je ne puis s’amender non, car se c’est signes ou de ma mort ou de 

mon mal je m’engarnirai mez bien ains I besong en totes les choses que je m’en porroie 

garnir entre Deus contre mecheance et se c’est senefiance de mon preus ou de m’annor 

tant vodra miex, car gou serai plus liez et plus a aise por seulement l’an tante de bien 

qui me sera  a avenir. Et que se soit ou duez ou joie, de tant en serai amendez , car g’en 

serai certains et seurs et getez hors de sopeson». 

 Ensi s’en vont parlant. Et Lancelot si est molt a malaisse des songes que Galehot 

li a conte485. Et trop se merveille qu’il senefie, car molt le desvoie  la serpens qui le feu 

getoit et molt le resbahissent li dui cuer qu’il a el cors, car se n’est pas chose acostumee 

a oir que nus cors ait deus cuers ensanble. Tant ont chevauchie li dui conpangnon qu'il 

sont venu a la maison ou il avoient envoie. Si s’en merveillent molt li frere quant il 

voient lor signor venir a si petit de conpangnie car il n’estoit pas cotumiers de 

chevauchier priveement(148rII) n’en lontaingnes terres n’en son pais. Cele nuit se pena 

molt Galehot de bele chiere faire ne des lors en avant ne fu mis qu’il beveist 

mavaisement contenir.  

 Landemain se leva molt matin car il avoit molt a aler. Et li jor estoient si cort si 

conme en novambre et il devoit la nuit gesir en une cite qui estoit en l’antree de 

Sorelois, si avoit nom Alentine et il i avoit bien quinze lieues galesches de la ou il avoit 

la nuit geu. Au matin fist envoier batant et les suens escuiers et tous les autres qu’il pot 

avoir por aler querre chevaliers et varles et sergens et tous ciax qui pres estoient de la 

voie ou il devoit passer que tuit li fussent al’ancontre au plus pres qu’il porroient. Et lor 

mandoit conment il venoit priveement et si tost comme il fu a Alantine, si ot tant de 

gent an sa conpangne que chascuns cuidoit que ce fust tote sa mainie, car il l’enmoient 

en Sorelois et en totes ces autres terres de tele amor que molt s’en faissoit liez am pooit 

estre avecques lui et il n’avoient pas tort, car nus ne savoit si bien honorer ne chier tenir. 

Maintenant qui fure tous a Alantine, si envoia a Sorhan car illuec l’atandoit tote sa 

mainie [...] lor manda que si tost conme il verroient son mesaige, venissent encontre lui 

ne de l’une vile duc [...]  avoit pas moins de486 quinze lieves et molt [...] voie. Au matin, 

oi messe molt matin et il avoit a costume qu’il a oit messe del San Esperit et de [...] plus 
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volontiers qu’il ne faissoit autre servise. Apres la messe, manja que tout estoit pres li 

mangiers. Et lors manja et son partie d’ Alentine a molt grant conpangnie de gent. Et 

ansois [...] vile esloigne quatre lieues entre terres, sa mainie qui encontre lui et devant 

toz les autres vint uns ses oncles Inguelanes qui maistres estoit de sa maison, car il 

l’avoit esprolie a molt saige [...]. Quant il vit cil, si fiert apres lui cheval des esperons et 

il estoit montez sor tel cheval qui molt tost alloit, car il ni cuidoit ja a tans venir. Il le 

prant entre ces bras si tost conme il le puet tenir et le baise molt docement et el baisier li 

corent les larme contreval les ioes a fil et ne puet de grant piece I seul mot dire. Quant 

Galehot le voit plorer, si durement si fu molt esbahiz et li dit : « Qu’es ce biaux 

maistres ? Porquoi plores vous issi ? Je cuidoie que vos deussiez faire joie de ma 

venue ». « Sire », fait Ingelaus, « c’est (148vI) la grignors joie qui me poist ore avenir 

car ier matin a ceste ore, nier  il nus hons que je creusse que vous ne fussiez ou mors ou 

mehengniez  tantes merveilles sont avenues en votre pooir puis que je ne vos vi, mais 

dont grans danmages est ». Atant tire son regne Galehot et s’areste et dit a son maistre : 

« Coument, bias mestres, ques merveilles sont ce dont par qoi vous aviez de ma mort si 

grant paour ? ». « Quex merveilles, sire ? », fait il, « Certes que vous avez plus perdu 

que vous ne cuidiez assez et si n'a mie longuement ». Lors fu Galehot molt esbahiz, si li 

fuit tous li sans por la paour des dures novelles qu’il atant. « Dites biax maistres », fait 

il, « tost quex est la perte, car plus seroit grans et miex la voroie savoir par tans ne 

porquant de nul danmaje ne m’esmai cil n’estoit de mon ami487 car ciz ne puet estre 

restorez ». « Sire », fait Ingelaus, « li danmages n’est mie si grans con il est merveilleux 

et espoantables, ne Dieu merci il n’est de nus de vos amis ». « Or poez dont dire », fait 

Galehot, « que que se soit, car autretant ni e[s]t hui mais la perte con del gaaig ». 

« Sire », fait il, « bien sachiez que par tout le regne de Sorelois n’a remest488 fortresce 

nule dont la moitiez ne foit fondue. Et des huit jors en (en) sa est avenue ceste 

merveille ». A cest mot fiert Galehot des esperons sans dire mot et la ou il encontre ciax 

de son pais qui a l’ancontre li venoient por la paour que il avoient de lui eue si les salue 

et acole molt docement ne ne fait nul sanblant qu’il li chaille de la novelle qu’il a oie et 

lor vint ces maistre  apres lui. Et quant Galehot le vit, si le resgarde en travers autre si 

conme par desdaing et li dist : « Maistre, maistre, jusque ci vous ai ge tenu a saige et a 

viguereus! Mais desoremais vous ai ge a lache et a non saichant, car vous m’avez tant 
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norri et ansangnie que bien me deussiez quenoistre. Si avez tant apris de la menniere de 

mon cuer conques por gaaig de terre ne d’avoir ne me veistes fiere ne orguilleus, ne 

dolant, ne esbahi. Donques gaaig de terre dont j’ai fait a grant plante ne me fist sanbler 

felon ne outrecuidie ne de la perte ne me tieg irie ne esbahi, ne au desous. Et se je 

deusse estre dolans de nule perte qui a avoir apartenist, je fusse dolans n’a pas tiers jor 

la ou je vi fandre devant moi le chastel que je plus amoie et qui me meist a une parte de 

tous les chastiax desoz le trone si vo(148vII) sise je mielz qu’il fussent tuit fondu que 

cil toz deus, ne nule perte ne fait a plaindre de cuer qui soit de terre ne d’avoir, mais 

perte d’ami fait a plaindre qui ne pue estre restoree. ».  

 Tel sanblant fait Galehot des noveilles qu’il a oies si l’en prissent miex tuit cil 

qui l’oient. Si chevauchent  a tex paroles tant qu’il sont a Sorhan venu. Et lors fu molt 

grans la joie que les gent de la cite firrent de lui, car molt avoient este dolant et dotoient 

qu’il fust mors, car nus ne fu onques tant ames de ces gens con fu Galehot. Au tiers jor, 

anvoia au roi Artu ces mesaiges par le conseil Lancelot son conpangnon, car autres ne 

sot onque la verite porqoi il l’envoioit.  Li mesaige s’entornent et portent au roi Artu les 

lestres Galehot et orrois por quel besongne. Mais d’autrepart renvoie Galehot ces 

mesaiges par totes les terres qui estoient en son pooir et mande a ces barons que si chier 

conme il avoient quant qu'il tenoient de lui qu’il fussent quinze jors devant Noel a lui a 

Sorhan por le grignor besoing qu’il eust onques d'aus en nule terre. Et d’autre part s’an 

vont  li mesaige a la cort le roi Artu et mostrent au roi le lestres. Dedens les lestres avoit 

escrit que Galehot saluoit le roi Artu coume son signor et son ami et li mande que par la 

grant amor qu'il avoit a lui que les boens clers qui li espelirent ces songes li envoit. Et 

tous ceus qui de songe espelir saivoient miex entremestre, car c’estoit au grignor 

besoing qu’il onques eust ne que jamais cuidast avoir. Grans fu la joie que li rois Artu 

fait des mesaiges Galehot et la roine et la danme de Malahaut en parfont joie trop grant. 

Et encore en feissent eles assez plus, mais tout ce destor la une mervilleuse avanture qui 

a la cort avint. Si orrois coment ce fu. 

 Or dit li contes que a celui jor meismes que li mesaige Galehot vindrent a la cort 

le roi Artu, vint une danmoisele d’estranges terre. La danmoisele vint molt richement et 

bien sanbloit qu’ele fust de grant hautesce car bien estoient en sa conpangnie que 

chevaliers que sergens489 trante a chevaux. La danmoisele dessandi en mi la cort et li 

rois li fu ensanguuz dedens ces sales a grant conpangnie de chevaliers et d’autres 
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gens(149rI). Ele vint avant tote la premiere et si fu atornee molt noblement, car ele fu 

vestue d’un molt riche drap a [...] cote et mantel et fu li mantiax forres d’ermines et ele 

vint tout contreval la sale en bras, les mains totes nues qui estoient blanches et beles. Et 

li doi blanc et cintis aparurent a descouvert. Ele ot le vis envolepe d’une sanble de lie et 

fu trescie a une tresce et il fu assez qui li moustra le roi Artu. Quant ele aprocha li roi, si 

hosta de son col le mantel que molt estoit biax, et le laissa deriere li cheoir a terre, et 

lors parfu si gent et si avenant de cors que a merveilles l’esgardoient et un et autre, et 

ele oste la guinple dont ele estoit envolepee si la laisse derier li cheoir, et lors li parut li 

vis a descovert si vit tote la cors que ele estoit de si grant biaute que por noiant que ist 

ou plus bele en nule terre, ele ne fu pas esbahie de la grant plante de gent que ele vit 

entor le roi. Et parla si haut que ele fu bien oie par la cort, et ele ot langue bien delivre et 

bien parlant, et la chiere clere et seure et gracieuse, ne la trece ne li det avint pas qui 

entre deus espaules li estoit que ele estoit grosse et longue et luisans et blonde. Ele 

coumance sa raison seurement en tel maniere con vous orrois, et maintenant acorent 

entor le roi baron et chevalier et autres gens por oir qu’ele vadra  dire, si est la sale si 

coie et si serie que nus ni sone I seul mot tant desirent tuit sa parole a oir, car il ni a 

celui qui ne cuit que se soit une des plus hautes490 fames de tout le monde. 

 Et ele coumance a parler et dit au roi : « Rois Artu », fait ele, « Diex vous benei, 

sauve l’ennor et la droiture ma danme conme le millor roi qui onques eust este se ne fust 

une seule chose ». Li rois esgarde la danmoisele que si bel le loe avant et si durement le 

blasme a apres, et tuit cil qui laiens sont l’en esgardent a merveille. Et li rois li dit molt 

docement conme cil qui tres bones tesches avoit assez. « Damoisele, grant bone 

avanture vous doint Diex, et l’annor et la droiture votre dame voil ge molt bien qu’ele 

soit salve, car je cuit a mon pooir avoir  gardees les ennors as dames et as danmoiseles491 

en duque ci, et se vous me disiez la malvestie par qoi je par a estre li plus vilans rois qui 

ait este, molt vos eus avroie bon gre, et dites le moi par la foi que vous devez votre 

dame qui que ele soit ». « Rois », fait ele, « se je ne savoie dire porquoi je vous ai ce dit, 

don seroie ge noiant venue querre en votre cort, mais bien saichiez por  noiant ni ving 

ge pas, ains ving por la plus mervuilleuse avanture et por (149rII ) la plus estrange 

conques oisti chevaliers qui saiens soit et dont ceste maisons sera esbahie plus quant ele 

en saura la verite ». Atant esgarde la danmoisele derier li et uns chevaliers viax et 
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chanuus grans a merveille saut avant et ele prant en sa main une boiste molt riche d’or 

et de riches pierres enluminees. Si entroit hors unes lestres pandans a un seel d’or et 

puis a la boiste reclose et baillie au chevalier. « Rois », fait ele, « vous m’avez requisse 

que je vos die votre mehaing  et ge’l vous dirai sans rien celer, mais avant veil estre 

aseuree de vous et de votre gent que por chose que je die ne por novelles que je aport 

n’aurai garde de nul de vous, car saichiez je dirai assez choses qui desplairont et a vous 

et a siaus de cest ostel et je sui une danmoisele qui ne me porroie mie desfandre de vos 

gens cil me voloient faire mal, car je ne sauroie conbatre, fors de la langue. Et non 

porquant quel chose que je die, ou laide ou bele, je ne dirai se voir non, ais totes voies 

se dire voir puet on avoir paour, a la foie ». Li rois respont a la danmoisele que tout soit 

ele seure, car il la conduit et garentit de touz seus de son pooir, ne ja rien ni perdra por 

chose qu’ele die ou soit d’anor ou soit de honte. « Mais dites », fait il, « outreement ne 

ja por paour n’en celez rien, car vous n’avez garde de nul home de mon pooir ». « En 

non Dieu ! », fait ele, « Dont dirai ge tot puis qu'aseuree m’avez. Ge vous di que vous 

fussiez li plus vaillans rois qui fust se ne fust une seule chose, si est  en ces lestres que je 

tieng ci, et saichiez que la plus vaillans dame qui vive les vous envoie et vous mande et 

requrert se vous voles oir l’estrange merveille qui dedens est que vous les faciez lire 

oiant tous ciax et totes celes qui orandroit sont en votre cort, car ja ni remangne bers ne 

chevaliers ne danmoisele, ne danme, ne sergent, ne escuier qui ne les oie et se vous nel 

volez faire en tel maniere, vous ne saurois ja le mehaing par quoi vous perdes a estre la 

flors de tous les rois del monde ne l’estrange merveille qui est es lestres escrites ». Li 

rois dit que por tant ne perdra il ja la chose a savoir qu’il desire tant s'el creante a la 

danmoisele. Maintenant492 fet crier par tote la ville son ban qu’il ni remengne nul qui 

tantost ne veingne a lui, et d’autre part mende a la roine en ces chanbres que ele i 

viengne ignellement et maint  avec li tant de dames et de damoiseles com  il i a. 

 Et lors ne demora gaires que tant de gent ot laiens que cil qui a la danmoisele 

estoient, s’en esbahirent. Et quant ele vit493 que nus ne venoit mais, si dit au roi : « Rois 

Artu », fait ele, « je veil bien que tuit saichent cil chevalier que vous m’avez aseuree et 

ses dames ausi, se nule i a qui dame soit, et de vous et de tous seus qui (149vI) en vostre 
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pooir sont, quex noveles que je aport ou soient bones ou soient maisses ». Et li rois li 

otroie. « Sire », fait ile, « or tenez ces lestres, que bien494 les poez faire lire desormais ».  

 Lors a li rois les lestres prisses et envoie querre un sien cler, selui qui avoit 

millor langue et plus delivre a bien conter une raison devant haut home. Lors li baille les 

lestre et le conjure au miex qu’il puet qu’il ne mente au sien essient de nule chose qu’il i 

voie. Li clers a les lestres prises, si les esgarde molt bien et porvoit de chies en chies. Et 

quant al les a bien porveues, si est tant dolens en son cuer qu’il ne puet I mot soner 

ansois li estraint li cuers el vantre et li vis li comance a nercir, si li chient les lestres jus 

et il comance a chancel de la grant angoisse qu’il a. Et messires Yvain, li gentis, li 

debonaires qui seoit as piez la roine, si le vit si en malaisse con il estoit, si se pansa que 

por aucune mesvantaure qui au roi devoit avenir estoit li clers thous esbahiz et sopris  

de si grant angoisse. Si l’en print si tres grans pitiez qu’il saisli  sus et le prist entre ces 

bras qu’il ne chaist et le mena hors de la presse molt docement et le maine en une 

chanbre et li demande c’il set a dire dont vint cele grant angoisse et cele dolors qu’il a 

eue. « Ha messires Yvain », fait li clers, «por Dieu ne m’enqueres ja plus que plus tost 

le saurois vous que vous ne sera mestiers conques mais si grans dolors ne fu die ». 

Messires Yvain ne le vont plus requerre car trop le voit angoisseus si s’en reva la dont il 

estoit levez et la roine li demande et messires Gauvain que ce pooit estre que li clers au 

dit en et li rois si li demande et il respont qu’il ne set qoi. « Mais trop », fait il, « est 

angoisseus a desmesure ». Lors est li rois plus desirrans de savoir que les lestres dient 

que onques mais ne fu. Si envoie querre I autre clerc et le conjure qu’il ne mante de rien 

qu’il voie dedens escrit. Cil prant les lestres si les a molt bien por veues de chief en 

chief et lors comance a plorer molt durement495. « Dites », fait li rois, « non plores ja car 

trop le me faites desirrer ». Et cil ne respont nul mot. Mais les lestres li a getees en son 

giron et s’entorne ses poins ferant ensanble et trop grant duel  de menant. Et li rois 

meismes saut (149vII) apres lui si li ert et dit que verite li covient a dire ou jamais jor 

ne l’enmera. « Verite si ore donc ne diroi je riens qui soit es lestres que tant i a 

dessoiallite ja ma langue ne la dira, portant me porroit estres saichie ». Atant le laisse li 

rois aler et quant il vient devant la roine si la regarde et  crole la teste et dist en plorant : 

« Ha dame, con grant dolor et con grant mesavanture! ». Quant li rois a ce veu si est 

trop esbahiz et angoisseus de savoir ceste avanture. Si envoie querre son chapelain et 
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quant il i est venus si li dit : «Sire chapelains, lisiez moi ces lestres et si vous conjur sor 

la foi que vous me devez et sor la messe que vous avez hui chantee que vous me diez 

otreement quant que vous i496 verrois en escrit ». Li chapelains a les lestres saisiez et 

quant il les a bien porveues si li fuit tres toz li sans et il se comance a eslongnier . Puis 

dit au roi : « A, sire, por Dieu merci ! Faites lire a I de ses jones clers se que vous 

m’avez baillie, car a moi n’apartient pas que viel biax hons sui que je die tez diablies 

con je voi ci ». « En non Dieu », fait li rois, « a dire je vous convandra, car tant vous an 

ai conjure que se vous ende euz la teste perdre n’en devriez vous pas mentir ». 

« Certes », fait li chapelains, « de ce sui je molt dolans quant il me convanra a dire les 

mauvaises novellez dont toute votre cors sera torblee et tuit cil qui vous ainment en 

auront duel. Mais puis que ces est votre volentez si le em convandra a dire et gel dirai ».  

 Lors conmansa si haut qui tuit l’oient et si l'entandent et un et autre et si dit en 

tel maniere : «  la roine Ganievre la fille au roi Leodagan de Tamelirde salue le roi Artu 

de Bretangne et tote la conpangnie les chevaliers et les varlez et les sergens et les 

danmes et les danmoiseles fors une seule. Rois Artu je veil que ceste conpangnie 

saichent que je me sui loialment menee vers toi et tu desloialment vers moi et vers le 

monde, car la ou li hons a prisse sa loial espouse par le comandement de Sainte Esglisse 

et il porchasce ne consent sa mort ne son destruiement et tient autre fame an 

songnantage, la est il et vers Dieu et vers tout le monde desloialtes. Dont i est tu 

desloiautes trop laidement car tu i ez de si desloial pichie entichez con je n’oz nomer et 

la ou rois sacres et en  [...]  porchasce ne consent la mort de sa conpangnie et tient fame 

en songnantage la est il traitres(150rI) et murdrieres et lerres et avostres et mescreans et 

puet l’an tous les cest pichies crimonex  en lui trover. Parjurs est  il tout avant quant il li 

a creante loial conpangnie a porter et amer autant conme soi, et foi mentie est il que il 

fiance a sainte eglise qu’il gardera loialment l’asanblement que ele fait d’eus deus et 

met sa foi en plesge c’est sacrance que Diex est. Lerres est il la ou il porchasce a sa 

conpangnie la mort en larrecin et en amblee car a descovert ne l’ose faire et por ce est la 

desloiautes   el cuer coverte de bial sanblant autresi con fist Judas a Jeshu Crist. Traites 

est il la ou il desoit et engaigne et traist celui qui a lui s’atant de sa vie garder autresi 

con ele li garde la foie a son pooir. Murtriers est il tout maintenant (qu’il la met en peril) 

par qoi il la met en peril de morir et por omecide li doit497 estre conte ou ele muire ou ele 

                                                 
496 vous (abreviado)  i, <i> sobreposto à linha; 
 
497  li doit, <t> sobreposto à linha; 



 379

vive. Avostres est il la ou il l’ait si haute beneison come de mariage et est ointe et sacree 

de la Sainte en oncion Notre Signor et gist a autre fame en contre loi ; et la est il lerres 

et mescreans ou il despit et laisse l’asanblement que Diex a fait de lui el vantre de 

Sainte Esglisse, car bien sanble que il ne croie pas ne l’oncion Sainte ne le sacrement 

del mariage quant il le despit et bate ariere et cil vient qu’il le mescroie don est il 

mescreans et renoiez.  

 Rois Artu de tous ces pichiez i est tu mal  mis car il est verites provee que tu fus 

assanbles par loial mariage a  moi et ge a toi et fui en ointe et sacree come conpangne et 

roine dedens ta cite de Logres qui est chiez de ton regne el mostier Sainte Esteve, le 

premiere martir, par la main Eugene le bon esvesque, mais si haute signorie con je avoie 

prisse en l’assanblement  de toi me dura molt cortement. Par la premiere nuit fui traie 

desloialment  et fui sachie et traite fors de ton lit ou par ton porchas ou par la desloialte 

de tes privez et fu misse en mon lieu sele Guenievre que tu tiens ore et as tenue 

desloialment contre Dieu et contre raison. Par le sou de cele Guenievre fu faite de mon 

cors la traisons et se fust mestre en mon lieu cele qui estoit ma norie et ma sousgiste et 

si despareille de moi conme cele qui estoit nee en si desloial pichie conme avostre de 

deus pars cele qui tes est et assez plus  malvaisse ce tote en voloie dire la verite me mist 

en peril de mort qui deust a la mort le sien cors abandoner por mestre le mien a sauvete. 

En tel maniere498(150rII) con tu oiez fui traie et deseue et por ce que Dieu ne plot que je 

morisse vilainnement si fui portee en larrecin si desnoiement et si long con est la tor 

Hanguist le Saine qui siet el lac al diable, mais por ce que Diex n’oblie mie nule fois 

cex qui s’atandent a sa merci si fui sauvee et garentie de morir car je ne m’atandi 

onques s’a Lui non et Il ne m’a pas oblie, ains m’a tant meriee de mal en bien que la 

Soie merci sui venue en mon heritage et en m’onnor et sui dame de la terre que li rois 

honres Leodagans mes peres tint.  

 Et por ce que je ne me sai plaindre a nul si haut home tres bien499 con tu i ez por 

ce me plaing a toi que tu fasces a moi droiture et prangnes vangence de si vil pichie et 

de si desloial conme ciz est, si te remanbre de ton creant que tu me feiz a l’antree de 

Sainte Eglisse et se tu as pechie ou par non sachance ou de ton gre totes voies retorne a 

la loialte que tu me dois et rasanble a ta loial espose, car Notre Sires est piteus et 
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debonaires qui nul fois ne vee pardon as picheours qui merci li quierent de cuer vraie. 

De par celui te conjur et requier que tu reviengnes a ton loial mariage et que tu fates 

honor Dieu et Sainte Eglisse dont li diables t’a eslongnie et que tu prangnes vangence 

de la desloial murdrierre que si longuement ta en desloial pechie tenu, car chee est la 

perte et li danmages si en dois faire tant que li siens cors soit livres a honte autresi con 

ele fist son pooir de livrer a honte le mien cors sans forfait. Mais por ce que a l’escrivre 

de ces lestres ne ne me pot de totes les choses qui m’eussent mestier manbrer a dire, tant 

estoie et esbahie et trespansee par la remenbrance de mes anuiz et por ce t’anvoi ge et 

mon cuer et ma langue, c’est Helice, ma cosine qui ces lestres porte car c’est cele qui 

mes grans dolors c’est assez miex que ge ne fas. Et qui ne vodroit croire ne moi ne li, si 

a il tel chevalier en sa conpaingnie qui a cent dobles fait miex a coroire que je ne cle ne 

fassons, c’est Bertelais li viax li plus esprovez chevalier lors qui soit en totes les iles de 

mer de la Grant Bretaingne. Ces dous crees de par moi de qu’en que il diront et ge tanrai 

por ferme chose et estable ce que il feront par devant toi ». 

 Atant se tost li chapelains que plus ne dist et rendi au roi les(150vI) lestres. Et li 

rois regarde la roine molt dolens et molt hontex et ceus qui environ lui sont et puis dit a 

la danmoisele : « danmoisele j’ai bien oi ce que les lestres dient et je cuit que que vous i 

estes cele qui aves ci le cuer et la lengue votre dame et se preuvent les lestres dit or poez 

dire le sorplus car assez est qui l’escotera et del chevalier  vodroie ge bien savoir qui il 

est et le non de lui qui tant est preus par les Illes de Mer et de loiaute et de proesce ». 

« Sire », fait ele, « et vous le verrois sans demorance car preudons se doit bien acointier 

et mostrer a home qui proesce et loiaute set bien quenoistre ». Lors se trestorne et apele 

le chevalier qui la boiste li ot baillie ou les lestres estoient. « Tenez avant », fait ele, 

« Bertolais». Et cil saut avant tant qu’il est venus devant le roi, si c’est agelongnies con 

cil qui bien le sot faire et li rois le regarde si le voit molt viel par sanblant si avoit le vis 

frontie et les cheveus blans come lainne et si en avoit a grant plante si avoit en la teste 

gros ielz vars et li vis et li frons et li cor furent tuit plain de plaiez et li nes grans et la 

boche grans, mais d’espaules et de bras et de piz et de tot  l’autre cors fu il si bien 

tailliez con l’an poist plus bel deviser et plus fu drois en son estant que nus si nux hons 

que mis eust veu ne deust estre. Quant  li rois l’ot bien esgarde si dist : « Certes cis est 

par sanblant de tel aage qu’il ne devroit mes mestre avant chose ou il eust desloiaute ne 

felonie car ces aages ne ces samblans nel requiert mie ». « Sire », fait la danmoisele, 

« ce diriez vous se vous saviez coment il est ausi bien con maint preudome qui le 

quenoissent, mes si ne vous covient ore nul grant tesmong de la bonte, car Dies fet asez 
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que chascuns est. Et je vous dire de la besongne ma dame ce que es lestres n’est pas 

escrit. Et si n’avez vous tant oi que so ciel n’a preudome qui ne fust touz enconbres de 

la mander et ne porquant un po vous en esclairirai  miex l’afaire car gel sai come cele 

qui en ai veu une partie. 

 Il fu voirs que quant vous fustes rois de Bretaingne coronez premierement si vint 

a vous li grans los et li renons de mon signor le roi Leodagan de Tamelirde car c’estoit a 

celui tans li rois vivans que grignor honor maintenoit ne nus hons n’estoit el siecle dont 

l’an parlast en totes terres fors que de lui n’onques de  nul home ne tint terre(150vII) an 

son vivant fors que de Dieu. Grans fu li biens que de mon signor le roi nos fu contez, 

mais tout passa li tres grans los que l’an vous fist de ma dame sa fille et qui a celui tans 

n’estoit pas de grant aage et ne porquant de toutes les danmoiseles del monde et des 

povres et des riches estoit ele a droit la plus loee. Ma dame estoit bone et bele, ma dame 

estoit si gracieuse et si plaisans que ele avoit et les cuers et les amors de tous seus qui la 

veoient et vos deistes que jamais n’ariez repos devant la porquoi li rois Leodagan avoit 

tan pris et tant los [gi... ?]car li grans renons de lui et de sa fille avoit abatu le los et le 

pris de tout le monde, si deistes que vos si veriez volentiers se c’estoit pertres grant 

valor que en aus fust ou ce est par aventure de si grant grandesce que Diex lor est 

donee. Vous en guerpistes votre regne et alastes en Tamelirde en sanblante d’un escuier 

vous uncune de conpangnons et la servistes mon signor le roi, dont Diex ait l’arme, des 

le Noel duc a la Pantecoste. Et celui jor services vous a la table reonde devant les cent et 

cinquante chevaliers et illuec gangnastes vous le cuer et la grasce de tous ciax qui i 

manioient et dit chascuns conques mais un seul valet n’avoient veu qui si fust a 

talentables et plaisans et par ce vous fu donee la plus vaillans damoisele qui onques fust. 

Ce fu ma dame qui ne pooit estre mariee a nul home qui n’eust le cuer et la grace de 

touz ciax de la table. Ensi fu fais de vous et de li li mari(C t reonde)ages, ansois conques 

hons  seust qui vous estiez ne qui non.  

 Et avec li preistes vous le plus riche don et le plus bel qui onques eust este dones 

en mariage de fame, c’est la table reonde qui tant a este honoree de tant preudomes vous 

en menastes ma dame en votre regne ainsois que ele vous fust sacree ne benooite  el 

conduit et en la garde des cent et cinquante chevaliers qui estoient prisie et renome par 

totes terres, et messires li rois avoit este si renomes et si honores en son regne si 

demora. Quant vous fustes venus a Logres votre cite vos preistes illuec ma dame a roine 

sacree et benooite et en ointe et a conpangne de votre terre. Mais cortement li dura la 

hautesce a qoi voz l’aviez/ a conpangnie, car la nuit meismes vous fu traite et sachie et 
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trainee fors de votre lit parmi les trestes et fu misse en son lieu cele Guenievre que je 

voi li  (151rI) qui avec ma dame avoit este norrie de chierte et molt beoit ma dame li a 

effaucier et i monter a son pooir. Cele nuit fu baillie ma dame a destruire et fu menee en 

une forest por decoler, mais la volente notre signor en prist pitiez a ceus qui ocirre la 

devoient tant qu’il s’acorderent as ce qu’il ne l’ocirroient pas. Si la menerent en prison 

en la tour Hanguist  le Saine en la tor le diable et de la la traist ciz chevaliers a ces 

espaules et se mist en avanture de morir por mener a sauvete sa dame lige. Tele fu faite 

de ma dame la traison et issi fu ma danme  en prisonnee or est fors Dieu merci et ses 

feax amis et l’ont  reseve par lor dame tuit li baron de Tamelirde que si home lige sont. 

Por ce vous requiert ma dame et prie  por Dieu si con vous li creantates loial conpangnie 

a porter que vous retornez a li come ces loiax espous et que vous de selui qui la traison 

fist prangniez vangence si aperte que l’an le saiche par totes terres que vous de si grant 

traisson ne fustes ne fasserres ne consentans. Et non porquant se ma dame vossist, ele 

fust marie assez richement quant li pleust car c’est  li miex enrichie fame qui ore vive 

mais ele panse que ele fu esposee au plus preudome do monde si seroit molt contre son 

cuer se ele abaissoit, mais se tant une toit Diex de conseil que il vous remeist ensanble 

lors serait li mariages a preu et a l’amandement de tout le monde car ensanble seroient 

joint les II plus vaillans gens qui onques fussent en un lit par mariage  vos li plus 

vaillans rois et ele la plus vaillans roine et se nus venoit avant qui vossit dire qu’en tel 

maniere ne fust faite la traisons de ma dame assez i est qui le montera orandroit ou a 

terme de visse. Et si le mostera ciz qui a ses yaux le vit et cil soit tex qui contredire le 

vodra, qu’il saiche la chose et d’oir et de veoir  car en tel maniere doit l’an faire et 

mostrance et contredit de si grant chose et se vous de totes ces choses que je vous offre 

en volez nules resevoir, je n’en puis mais car la force de terres et de gent n’avons nos 

par contre vous. Mais ma dame ne s’en clamera ja a nul home sa Dieu non et atant 

d’amis con ele a et bien en porroit encore en aucun tans et par Dieu et par ces amis 

avoir vangence.  

 Et vos signor chevalier qui de la table reonde vous faites conpangnon clamer je 

vous desfans de Dieu et de ma dame que vous plus ne vos faites apeler par cestui non 

devant la qui soit (151rII)  jugie et esgarde a cui la table reonde remandra ou au roi ou a 

ma dame car saichiez bien500que de vous toz ni a si cointe ne si preu se il plus apeler 

s’en fait que bien ne puisse en tel lieu venir que il le conpaira del cors et aura de la 
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honte a grant plante. Mais vous sire », fait ele au roi, « di ge de par Dieu et de par ma 

dame se vous de ceste desloialte ne voles josstisse faire que vous li rendois son mariage 

que vous preistes en li c’est table reonde et soit autre si garnie de preudomes con ces 

peres la vous bailla ne deslors en avant ne soiez ja si hardiz que table reonde soit veue 

en votre ostel car c’est li haute chose qu’il n’en doit avoir par toute le monde que une 

seule ». 

 Atant fina la danmoisele sa raison et li rois est trop esbauhiz501des merveille que 

le a contees et s’en sangne menuement et tel honte en a que molt en pert de son savoir. 

Lors regarde la roine molt fierment et dit : « Que ce dame, don n’oez vous que ceste 

danmoisele vous a susmis? Si m’aist Diex se ce est voire, bien avez trai trestout le 

monde et engignie car li plus des gens vous tient a la plus loial dame del monde et a la 

plus veritable, et vous seriez ensi la plus desloial et la plus fauce de tot le monde ». Lors 

c’est la roine le vit encontre lui saillirent tuit si vient devent502 messire Gauvain et tient 

en sa main I bastonet qu’il va runioiant de la grant ire qu’il a et bien pert a son vis qu’il 

n’est pas liez car il est avis que par ans deus les ioes li saille feus et quant il vient devant 

le roi si ne sueffre que la roine die un seul mot ains dit au roi meismes : « Sire nous 

avons bien entandu que ceste damoisele a dit apres les lestres mais encor  lons savoit 

nos qui ci somes ensanble dont il [i a] plus haus homes que je ne sui,  se ele a ceste 

chose dite ou sor ma dame la roine qui ci est ou sor autrui ». « De roine », fait ele, « ni 

voi ge point mais je di que ceste503 Guenievre que ci est fist de ma danme la roine la 

traison ».  

 Et quant messires Gauvain l’ot si est trop iriez et il comance a eschaufer et bien 

parole a la danmoisele an guisse d’ome correcie si li dist : « Certes », fait il, 

« danmoisele de folie vous estes entremisse et sachiez que pou que vous ne m’avez 

mene jus que la ou danmoisele  ne me pot onques mener a nul jor et si ne fust plus por 

garder l’ennor mon signor le roi que por la moie je vous feisse ja aparcevoir que vous 

avez mene la grignor forcenerie conques damoisele meust, car entre vous (151vI) et le 

chevaliers de votre pais ne l’aries poor de mestre en. « Sire », fait il, « veez en ci mon 

gaje que je sui pres de desfandre vers le millor chevalier de Tamelirde ceste traison que 

ceste fame a sor ma dame misse et cele disoit que preu ni eust d’un dax por ce que vous 
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i est tesmongniez que tui le preudome sont en votre ostel je sui pres que je m’en conbate 

contre deus por mostrer le grant droit que ele ma dame a ». Atant cest agenoillez devant 

son oncle et tant son gaje et la danmoisele l’esgarde molt fierement et dit : « Certes sire 

chevaliers bien avez fait sanblant de contredire car vous i estes a hatiz tous seus en 

contre II boens chevaliers si cuit bien que vous avez  en vous ou grant proesce ou grant 

enfance, mais je n’en ferai hui gaje doner tant que je saiche de votre non et si i e[s]tes  

tes que l’an vous doie prandre por garant et por desfandeoir de si grant chose vous 

serois molt bien recuelliz se vous estiez li plus preus de cest ostel et se vous i estes tes 

que vous ne504 doiez faire mostrance de si grant chose vous serois molt bien refusez car 

tuit cil qui chevalier sont apele n’ont pas sen en aux par quoi il doient de si haute chose 

faire desfance ». « Damoisele », fait il, « se g’en sui refusez assez i a de molt millors 

chevaliers de moi qui volentiers s’en arruseront  et non porquant mon non ne celer ai 

ge, car onques en lieu ou il fust demandes no le selai, on m’apele Gauvain li niez mon 

signor le roi ». Quant la danmoisele l’ot, si comance a rire molt durement et dit : 

« Certes messires Gauvain or sui assez plus lie que devant et plus a ese car se vous i 

estes tez con l’an vou tesmongne en maintes terres vous ne feriez le sairement por tout 

le monde te non porquant nus ne set fors Dieu seulement con chascuns est loez a droit et 

tex a molt [...] et pris qui molt vaut pou, mais se vous estes plus preus d’armes que vous 

ni etes tant et demi si troverois vos bien par tans qui en toute votre cors le mostrera, si 

gardes bien que vous le contredites ensi con vous le devrois faire. « Or sa », fait ele, 

« Bertolais venez avant si mostres en contre cest chevalier la droiture ma dame si con je 

l’ai ci devisee ne ja por ce que cest Gauvain nel refuses car vous li troverois assez 

meslee puis que vous aurois loialte en conpangnie ».  Cil est avant venus et tant son gaje 

maintenant et messires Gauvain le voit si viel et si blanc, si l’en anoie trop car il voit 

que li paax de la gorge li pent jusque sus la poitrine et les frontes li sont (151vII) si 

grans et el front et el visage que l’en i puet ses dois couchier. Et Dodiniax li Sauvages 

qui au piez le roi seoit saut en estant et dit au chevalier : « Coment ? Sire chevaliers 

voles vous dons conbatre a tel aage ? ». Et cil dit que oil. « Honiz soit », fait Dodiniax, 

« li chevaliers vaillans qui a lui se conbatra mais queres tout le millor chevalier de votre 

pais et lors se conbatra messires Gauvain a lui si aura lox  et honor cil le conquiert mais 

en vous conquesre n’aura il ja se honte non et se vos volez nous vos ferons I millor plait 

ales et si ellisiez les trois millors chevaliers de Tamelirde et messires Gauvain se 
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conbatra a eus a l’aide de Dieu et de moi qui sui li pires des III cens et cinquente 

chevaliers ». « Sire chevaliers », fait la danmoisele por ce que je sai que ciz est 

miendres et plus esprovez que tuit li chevalier de son pais por ce li ai ge fait le don de la 

bataille, et maix la doit faire que nus autres car nus ne set de c’este miax de lui la verite 

mais se vous avez de messires Gauvain si grant paour si prenez la batalle en lieu de lui 

non pas por ce que quant plus preus sera li chevaliers et de grignor pris tant sera li 

notres chevalier plus honorez quant il l’aura mis au desous ». Et Dodiniax respont se 

Dieu plait qu’a selui chevalier ne se conbatra il ja ne qu’il ferait a I home mort. Et honiz 

soit messire Gauvain se il se conbat a cestui chevalier car il n’en sera se honniz non. 

Atant s’en torne Dodiniax parmi la presse et crache en tor soi del despit qu’il a del 

chevalier et quant il a I pou ale, si se retorne et dit au roi : « Sire, sire je sai bien qu’il se 

conbatra a cel chevalier bien et a droit, Ranui de Quaer, qui fu chevaliers prissiez 

d’armes ansois que votres [peres] fust chevaliers ». Et lors s’en rient tuit et un et autre 

et li chevaliers est tote voies devant le roi a genoillous et tant son gaje et se por offre de 

la bataille molt durement.  

 Mais li rois veut  plus saigement mener la chose apres a chief, car il ne veut que 

la bataille soit faite sans jugement car si grant chose ne sera pas a mener sans grant 

conseil et il dit : « Damoisele ceste chose est si verilleuse  et si estrange conques mais si 

estrange ne fu oie au mien cuidier si ore ne vodroie je estre grevez ne blasmes de votre 

dame grever a tort ne de la roine de porter amor que je aie a li. Por ce vodrai ge que  

ceste  chose mener a fin soit tote la flors de mon barnaie  et de lois et de clers et je vous 

dirai a quel chose ge m’en acort. Ge voil que la hastie de ceste(152rI) bataille remengne 

tout outreement duc au jor que je donrai votre dame et si n’est mie trop lantains ce sera 

au jor de la Chandelor et por ce que je ne la veil mie travillier de faire venir loing de sa 

terre, sera li jors a Bedingran qui est en la fin d’I[r]llande a celui jor soit votre dame que 

je li mant et si amaint tant de conseil con ele porra avoir mais bien li dites que je li mant 

que ele a en malvais panse par malvais conseil et par envie. Si lait la chose ester atant 

car par le haut signor de cui je tieng le cestre par qoi je sui redotes de maintes gens cele 

des deus qui de cele desloialte sera provee ne atainte ne eschaperoit de mes mains por 

nul avoir que je n’en face tant qu’a toz jors mais en iert parle en totes terres. Et vos 

dame », fait il a la roine, « porchasiez vous en a celui jor car de par vous ne m’en 

entremetrai ge ja fors de droit se vous l’avez, mais ensi con ele a droit de ceste chose 

l’en doint Diex joje apertement ».  
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 Ensi est li jors doues d’ebe deus pars et la danmoisele demande au roi qu’il li 

face livrer son conduit tant que ele soit a salvete  et il li baille conduit assez et ele s’en 

part atant entre li et sa conpangnie. Et tuit cil qui aler l’en voient la maudient trop 

durement car trop emmoient la roine toutes gens et molt ont grant paour de li, car li plus 

des gens cuident que se soit voirs que la danmoisele ait fait au roi entandant, mais noul 

estoit ains avoit faite ciz Bertolais, li viez la gregnor traison qui onques mais eust este 

faite ne pansee par home nul. Et si orrois porqoi le fist. 

 Voirs fu que quant li rois Artu ot prise la roine si tint la terre de Tamelirde en 

grant jostice. Apres la mort au roi Leodagan si avint chose que ciz Bertolais ocit I 

chevalier et par cest chevalier fu desheritez. Et cele damoisele Guenievre por cui la 

clamors fu faite avoit este vint ans a cort et avoit este nee de la fanme au seneschal de 

Tamelirde Et avoient este nees entre li et la roine  Guenievre en trois jors et si durement 

s’en entresanbloient qu’a paines poist l’an quenoistre l’une de l’autre et bien cuidoient 

totes les gens que li rois Leodagans eust engendree et l’une et l’autre car il avoit la 

fanme a seneschal enmee. Et quant la roine Guenievre fu esposse si cuiderent li bastard 

parent(152rII)  a la bastarde fere de li roine. Si la mistrent en lieu de l’autre roine, mais 

aparseuve fu si la vot l’en destruire505 : Et tant fist la roine que ele fu salvee, car c’est  la 

plus piteuse fame del monde et non porquant hors del pais en fu chacie tant qu’il avint 

chose que ciz Bertelais qui desherites estoit la trova. Si li dit que ce ele le voloit croire il 

la mestroit en grignor honor et au grant richesse et ele dit que ele feroit son lox del tout 

en tout et cil se porpansa de ceste grant desloialte si  la mena as barons de Tamelirde et 

lors506 fist entandant que c’estoit la fille le roi de Tamelirde, Leodagan. Et que li rois 

Artu tenoit la fille a seneschal a fame. Cil qui molt avoient este preudome et honore 

tindrent ceste chose que li rois avoit fait a grant despit. Si retindrent celi por lor dame 

car bien cuiderent que ce fust voirs. Ensi par fu la desloial traisons par Bertelais en 

prinse. Si se tait li contes de lui et de ces ovres et retorne au roi Artu. 

 Ci en droit di li contes que li rois Artu envoia querre tous les millors clers de son 

regne por envoier a Galehot si en eslut par le tesmong des evesques et des arcevesques 

les dis qui plus savoien d’astronomie. C’est uns ars par quoi on set molt des choses qui 

sont a avenir. Ces dis li envoia li rois et li manda li rois que en ces dis se creust 
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outreement de totes choses et de sor tous les autres en maistre Helye le Tolosan, ciz 

Helye estoit venus de Tolose si estoit molt saiges clers et molt agus en nigremance et 

estoit auques de grant aage. Et a autre part manda li 507 rois a Galehot la verite de cest 

anui qui est venus a la roine et li manda con a conpangnon et a enmi qu’il fust au jor et i 

amenast de son conseil une partie. Ensi s’en vont li mesaige a tout les clers qu’il en 

mainnent et s’en porterent les lestres que la roine envoie a Lancelot et a Galehot et la 

vaillant dame de Malohaut mais ansois qu’il venissent a lui savoit il la verite de ceste 

chose et del jor que li rois avoit done a la danmoisele et molt le cela bien son 

conpangnon car molt le gardoit a son pooir de correcier.   

 Quant li clers furent venu si les apela Galehot  a conseil en une chambre(152vI) 

ne n’ot avec lui de tous homes que Lancelot et il lor dit : « Signor, messires508 li rois et li 

vostres vous a fait molt grant honor quant il vous tient as dis clers en monde en cui il se 

fie plus et cui il tient al plus fondes de grant savoir et moi meismes a il fet molt grant 

bonte car il vous a a moi envoie au grignor besoing que jamais porrai de vous avoir. Por 

ce vous covient ci vos honors garder que vous faissiez tant de la besong ne por ce que 

vous i estes ci venuz que messires et li rois Artu qui est votre sires en soit de moi 

grascieez et que vous i aiez honor et que li lox que vous aves de sapience ne dechiee 

ansois a croisse. Et bien sachiez que vous ne giaaigneres mie petit enceste besongne 

mener a chief, car vous en gangnerois le gre de votre signor premierement et apres 

honor et aumones et puis I tel home con je sui qui ai pooir en mai[n]tes terres. Cel 

gaaingnes  ferois vous en cest servise, si i deves vos molt travillier que vous ne soiez 

venus por oisseuse a moi ». Atant se tost Galehot, si parla maistres Helyes de Tolose et 

dit509 : « Sire, il est voirs que nous somes a vos venus et por consillier a nos pooirs, mais 

nus juires n’est si saiges ne si parfiz qu’il seust home consilier cil ne savoit la verite 

avant de son malage. Por ce vous deves vous descovrir a nous por qoi nous vous somes 

venu, et quant nos saurons con grant besong vous en aures, si metrons pooir en votre 

cobesogne et en vous consilier ». « Maistres », fait Galehot, « vous dites bien et je vos 

dirai ma malendie.  

 Vous veez bien con je sui grans et gros et corsus te bien tailliez n’onques ne fis 

chose qui a grant travail apartenist plus legierement que je feroie hui est li jors, mais de 
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cuer sui enpiries trop durement. Se mi est venue une maladie trop angoisseuse par l’aide 

d’une paour que je ai trop grant et ne porquant je ne sui pas tres bien certains li quex est 

venus li uns de l’autre, ou la paour del malage ou li malages de la paour. De ces deus 

maus ai este si tormentez une piece que je n’ai aise ne repos si ai paour molt grant que 

je ne perde le cors par cest malage, car trop m’a durement sopris ». « Sire », fait 

maistres Helyes, « il sont maint malage de cors, mais de cuer n’en sont il que troi au 

mien espooir et si les vous deviserai tous trois por savoir se li vostres maux est li uns 

des trois car cil n’en est uns dont n’est il mie del cuer bien le sachiez (152vII) Li 

premiers malages de cuer si est de perdre les choses que l’an a chieres si conme son ami 

charnel, si conme les choses terriennes car maintes fois aviennent que li cuers est a 

malaisse por son ami quant il est malades, en lontaingnes terres ou en prison. Si l’en 

duet li cuers por li grant paour qu’il a de son peril et contre ceste dolor sul une seule 

mecine si con aumones et orisons et le secors de Sainte Eglise, car au secors de sainte 

eglise i doivent estre totes les fuies as crestiens car nus ne puet estre gardes se Diex nel 

garde. Li autres malages de cuer si est molt d’autre maniere que ciz n’est car maintes 

fois avient c’uns hons est  de paroles laidiz et vilenes ou il est batus et navres et non 

porquant li laidissement de paroles ne le bateures ne les plaies ne viennent pas jus qu’al 

cuer ansois sostient tres tous li cors et si tost con li cors est gariz de ces bleseures, si tost 

a tout oblie car li cors n’est que seulement maisons au cuer, mais la maisons ne sera ja 

honore ne bone se par le Signor non. Contre ceste maladie vous devisera la garison. 

C’est de randre honte en contre honte car ja por obliance que li cors fasce de la honte 

qu’il a eues n’obliera li cuers ansois la tous jors es ci vite  devant ces ielz ne ja ne li fera 

s’enuire non. Tel duel a de la laidure qui li a este faite a sa maison, mais se li cuers est 

viax et lasches cil met en efort obli et les hontes et les anoit que l’an li fut et li fins cuers 

vrais ne sera ja aise devant qu’il ait rendue honte por honte, honor en contre honor et 

lors si est a aise et entiers et en repos de ce qu’il cest aquites autresi con cil qui est 

sopris de grant desfe que ja tant con il la devra ne sera a repos, et si tost con il a paie si 

est a ese del grans fassel qu’il a iuniis. Ensi prant vangence fins cuer vrais de hontes que 

on li fait ou a lui ou a son ami. Or avez vous oie la seconde maladie del cuer et la 

garison. Apres vos deviserai le tiers malage et sachiez que ja nus fins cuers n’an 

gaaignera. Cestui mal apele li conmuns des gens le mal d’enmors. Anmors si est tant 

doce maladie qui entre en la debonairete del cuer par le porchas des ielz et des oreilles 

et quant par ces deus est pris li cuer est la maladie en prison. Des lors en avant ne puet 

garir car cil avient qu’il faille a sa proie qu’il va chassant ja por ce ne retornera la ou il 
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est(153rI) ains qu’il ait la chace enprinse car fins cuers n’oblie ce qu’il ainme sor tote 

rien. Et Aristotes notre maistres nous en dit onques n’anmas ce que tu as oblie. Et cil 

avient que il ataingne ce qu’il aura toz jors510 chacie por ce ne garist il mie, eins le 

covient en prison remanoir autretant ou plus que cil n’avoit onques ataint car il le 

covient estre en painne et en traveil de servir d’onnorer de lo sengre la rien qu’il ainme 

et en paour et en esmai qu’il ne la perde que il n’en soit eslongniez par fauces oqoisons 

ou par covoitisse malvaise ou par autres mescheances qui sevent pueent avenir. De 

toutes ces choses ne puet mie doter ciz qui atant car il n’est pas si grans dolors 

d’eslongnier ce que l’an n’aura onques veu come de perdre outreement ce dom l’an aura 

euz touz ces grans biens. Mais encontre ces maus et ces anuis i a un grant aligement, 

c’est de veoir, d’oir, de touchier, d’avoir la conpangnie de ce que l’an amera et toutes 

ces choses sont si petites et tant ont pou de foison que quant l’an plus en a eu, et mains 

sa oulent. Or avez tous les malages des cuers oiz511 et les garisons qui sont el deus, mais 

el tiersne puet garison avoir. Or si nous dirois des quez vostres cuers est sorpris et nous 

vous en conseillerons celont nos sens » . 

 « Maistres », fait Galehot, messires li rois n’ot pas tort s’il m’aemanda que je me 

meisse outreement en vous de totes choses car tant m’aves bien esclairies ces trois 

maladies qu’il n’est riens dont je ne me creuse plus en vous qu’en nelui car nus nel poist 

si bien deviser con vous avez fait. Or si vous dirai de la moie maladie tant con je dire 

vous en sai ». Lors li a devise les songes si con li contes l’a dit sa en arieres. Et quant il 

les a tous diz, si li respont maistres Helyes : « Sire, nous poons bien entandre dont ceste 

maladie vient et ele est grans et paoreuse. Si convanra grans conseil mestre et grant 

estude et ge vous dirai que vos ferois. Vous nous donrois respit jusqu’a nuef jors et 

entretant esproverons les forces de nos clergies et lors vous dirons ce que nos aurons 

trove en nos sors et en nos argus et bien saichiez que li plus saige d’astronomie  qui 

soient soz l’Esglise de Rome sont devant vous et qui plus sont sostil en savoir les choses 

qui soient a avenir et seuus i vous doit de ce conseil doner512 cil vous en  conseilleront ». 

Galehot lor otroie le respit  jusqu’a nuef jors par I covent qui’il li jurront sor Sains qu'il 

a ce(153rII)  lui termine verite li diront de ce qu’il auront trove et aparseu ou soit ces 

duez ou soit sa joie. Cil li otroient ensi. Et Galehot fait aporter les Sains, si apris de 
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chascun le sairement. Atant les en fait mener et departir l’un de l’autre si fait a chascun 

baillier une chanbre molt bele et delitable sans cuivre de gent. 

 Ensi furent tous les nuef jors. Si estudierent sor ceste chose si virent mainte 

merveille et maint grant demostrement. Au dissime jor, les remist Galehot ensanble et 

furent entre lui et Lancelot sans plus de gent en la chapele por oir quel conseil li cler 

mestroient en ces dolors. Lors lor demanda qu’il li diront de ce qu’il avoient trove et cil 

qui mainte merveil avoient veu don il estoient esmaie li distrent qu'il  en laissast ester 

atant, car ne pooient rien apercevoir de son preu en rien qu’il eussent veu. Mais il dit 

que ensi ne le voloit il pas laissier. « Et ge vous  doing », fait il, « respit tant con vous 

m’an demandates or si vous conjur sor vos sairemens que vous me diez verite de se que 

vous en savez ».  

 Atant parla uns romains molt bons clers qui Bonifas avoit non et dit :  « Sire, je 

ne sai pas des autres qu’il ont trove, mais dandroit moi dirai ge ce que j’ai en cerchie. Et 

mes enserchemens es noians car je ne sai que ce senefie que j’ai veu. Bien saichiez que 

molt est griez de cest songe la senefience car assez513 i puet l’an  choses noter et nule n’ 

en est certaine. La serpent que vous veistes qui feu et flame jetait sor votre cors et qui 

coronee estoit, se porroit tost senefier ma dame la roine mais je ne sai se li feus senefie 

ou esbrasemens d’amors ou feu mortel qui venir puisse de haine et de missement. Li dui 

cuer que vous eutes dedens le ventre se ne sai ge pas que se cenefie ou angendrement 

qui de vous istra ou amor d’autre home estrange car se poient il tost senefier, mais de 

mon enserchement vous dirai ge la verite.  

 J’ai veu devers Oriant venir un mervillex dragon corone d’or et devers Ocidant 

en venoit uns graindres assez et avoit de droit dragon et le chie et l‘autre cors tou sans 

corone. Grans conpangnie de totes bestes avoient li dui dragon, mais plus an avoit ciz 

devers Ocidant. Par ire asanbloit li uns contre l’autre, gent contre gent si avoit si grant 

mortalice de bestes et si grant plante de sanc que li rus en coroit aval les pres mais li514 

grans estoit la force a la gent au dragon d’Ocidant que li autres ne pooit aax durer ains 

les en covenoit ou fuir ou morir touz. Quant uns(153vI) merveileus lupars descendoit 

d’une montaingne et coroit sus as bestes d’Ocidant et toutes les botois arieres par son 

cors et ne demora gaires que por celui liepart vaissoient515 selle d’Ocidant les cox et les 

                                                 
513 assez i  puet lan puet lan , expressão repetida ;   
514 lai  grans, <a> de lai subponteado pelo copista;  
 
515 vaissoient d selle;  <d> suponteado pelo copista; 
 



 391

autres passoient par desus eles tel sanblant fassoient d’umelite. Tant en vi con dit vous 

en ai, mais je ne sai des II dragons la verite par encherchement que g’en feisse et ne 

porquant g’en cuit bien cuidier aucune chose et des dragons et des liepart mais por ce ne 

le dirai pas por voir puis que de voir ne le sauroie ».  

 Apres parla uns autres et dit qu’onque cil avoit dit et quant au deviser vint des 

deus dragons si dit a Galehot : « Sire, que que chascuns die je ne me parjurrai pas a mon 

sen, ains vous dirai qu’onque j’ai en cherchie sens riens celer et non pas por ce que ge 

soie miexores clers de lui ne plus saiges, car cil voloit bien en serchier une chose ou fust 

passee ou fust516 a avenir molt en sercheroit mielz asses que je mais ou il n'en a este si 

curiex ou il a este curex d’autres afaires et ne porquant je vous dirai plus qu’il n‘a fait et 

plus en ai en serchie ceste chose est trespassee car vous fustes li uns des II dragons et 

messires li rois Artu fu li autres et li chevaliers qui fust la pais  de vous et de mon 

signor le roi est li liepars car en lui meistes si grant anmor que vous vous humeliastes 

vers les nos quant vous estiez au desus. Cil est li cuers qui vous sailla del ventre fors et 

devint liepars entre les bestes et la serpans coronee qui de son feu vous ardoit tot si est 

ma dame la roine ou autre de son pooir qui a ou aura en sa main le pooir de votre mort 

et de votre vie a son plaisir. Or vous en ai dit ce que g’en sai et de tant con g’en sai me 

poise il et se le g’en cuidasse autretant sa voie j’a meusse  enserchie tant con j’ai fait et 

ge vous jurai que ce que je sauroie de verite je vous diroie sans mentir et ge'l vous ai 

dit517 por moi aquiter del sairement ».  

 Ensi parla cil si fu assez aquites et lors fu Lancelot  molt esbahiz si eust parle 

molt volentiers mais il n’ossoit. Et Galehot  le vit isrie si li a dit : « Biax dous amis ne 

soiez vous pas si iriez de ceste chose que vous avez ci oie ne que vous i doiez oir et je 

vous conjur sor la foi que vous me doiez ne moi ne ma dame que vos ne parloiz ja de 

sens ne de folie por chose nule que vous oez ci retraire ».(153vII)  «Sire », fait 

Lancelot, moi n’est pas grief a escouter puis qu’il vous plait, mais cuers loiaus qui oit 

dire mensonges ou de soi ou de ce qu’il ainme n‘est pas a aise quant il ne l’ose 

contredire » 

  Celes paroles meesme que li dui518 avoient dites, dirrent li autre dui apres et tuit 

li autre duc a cest. Et mais li huitime dist plus et orrois qoi. « Sire », fait il, « cil 
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preudome vous ont dit voir car autre tel ai ge veue la demostrance. Et se je plus en 

cerchoie que il n’on fait, se doit moi peser car il ni a gaires de votre preu ne point de 

l’autrui honor mais totes voies le mestuet dire por moi sauver et ge dirai qui que ni en 

saiche malgre. Et vous avez bien oi que li lupars est li chevaliers qui fist la pais de vous 

et de mon signor le roi et bien set l’an qu’il vous toli dis et nieef  roiaumes a conquerre 

en une hore de jor et bien saichiez qu’en une eure de jor vos todra vie ».  

 Ensi parla li uitimes clers qui molt estoit saiges si avoit non maistres 

Aquarinzes, si estoit nes de Radole en Boguerie. Et lors fu Lancelot molt angoisseus et 

trop a gran paine se tint qu’il nel tua tot maintenant. Mais li conjuremens que ses sires li 

avoit fait le tint tot qoi. Et lors parla li noviemes qui molt estoit de grant savoir si estoit 

nez de Lindenort. Lindenors est uns chastiax en la Grant Bretaingne a mains de set 

lieues anglesches del chastel que Merlins apela le Gue des Bues la ou il dit que tote 

sapience vendroit au tans que totes choses seroient prochainnes, de la estoit nez cil 

maistres, si avoit non maistre Petroines et ce fu cil qui premiers tint escole au Gues des 

Bues, c’est a Osinefort . Il dit a Galehot :  « Sire, cil preudome vous ont assez dit de 

choses par qoi vous vous devriez assez quenoistre en mains endrois et saichiez bien 

qu’il ne vous ont de riens menti qu’il ses demostrances n’aient veues. Mais par foi vous 

poez trop enquerre et trop enserchier de  choses outre raison, car se nos dit Catons es 

ensangnemens de son fil que l’on ne doit pas enserchier les secrez Nostre Signor ne 

quel talant d’alme Diex a de chascun home. Et d’autre part redit li bons clers que li 

jugemens Nostre Signor sont si repost que mortez cuers ne puet voir pooir de tout 

quenoistre. Car Salemons nos dit(154rI) ‘malvais est cuers d’ome n’en puet estre en 

cerchier bien ne nus ne le porroit quenostre fors Dieu qui en cerche et quenoist les cuers 

et les entrailles. Et puis que hons ne le puet savoir ne apercevoit de ces talans a Son 

sanblant ne puet il estre quenus, coment s’entremetra il donques d’enquerre ne de 

conoistre le talant de Notre haut Signor qu’il ne puet estre veus ? Et qu’il de sa boche 

meismes dist par la prophete que autre tant con li ciez est haus de la terre autretant sont 

haus et eslongnie cil pense de sus les panses mortex. Por ce ne se doit nus entremestre 

des pansez Dameledieu conoistre. Et je vous loeroie que vous atant vous sofresiez d’en 

cerchier les devines choses et si cuit que maistres Helyes se acorde et se vous avez 

paour d’avision que vous aiez veue que ele ne soit por votre damaje venue plus 

belement vos en poez consillier par crier merci a Dameledieu, par aumones, par 

confession, par randre totes rapines par vous amander vers Notre Signeur de tous 

mesfais. Ensi vous poez garnir encontre totes mescheances ne mie par enquerre les 



 393

secrez des celestienes choses car l’ire Dalmedieu en poez avoir et Son corrous ». 

« Maistres », fait Galehot, « de ce sai je519 bien que vous me consilliez molt a raison ne 

ge n’enquier rien que g’enquier por essaier Notre Signor ains nie seroit grans confors se 

je savoi quez chose m’en est a avenir ou fust de joie ou fust de duel ne atant nes laiserai 

ge pas ester . Mais dites outreemement se que vous en avez enquis car sor votre 

sairement le vous requier ». « Sire », fait il, « et je dirai puis que dire le me covient. 

Vous avez bien oi que cil bon clerc vous ont dit et des songes que vous sonjastes et des 

autres demontrances veues si vous poez par ce quenoistre en maintes choses et saichiez 

que es songes et es merveilles que nos avons veues est la senefience de votre mort et si 

vous dirai les demostrances qui me sont avenues que ciz autres ne seuet mie si con je 

cuit. J’ai veut un pont de quarante et cinc planches vous covient a trespasser i et quant 

vous vandrois a la darrienne si n’aurois ale que duc el milieu de l’eve qui desous est 

grans et parfonde. Et tantost vous convandra a saillir en l’eve et tantost najerois  et ansi 

l’estuet a avenir se la serpans au chief d’or ne vous remest ariere les planches que vous 

aviez a passer duc autre l’eve car nus nes puet oster qu’entre li et le liepart. Ce pont que 

je (154rII)  vous di vous covenra a passer, mais je ne sai se les planches senefient ou ans 

ou mois ou jors ou semainnes et l’un des cest q[ua]tre termines senefient eles bien le 

sachiez c’est la fins de mes vision et bien saichiez que plus n’en vi ». 

 Et quant Galehot l’entant si520sopiece grant parties de ce qu’il li est a521 avenir et 

molt l’en fait mal li cuers, mais n’en fait gaires de sanblant, ains dit a maistre Helyes : 

« Biax dous maistres j’ai bien oi que cil maistre ont dit et de mes songes se qu’il en ont 

encerchie de verite mais de vous n’ai ge rien oi encore et vos i estes ciz en cui je me fi 

plus et croi. Or vous pri ge que vous m’en dites ce que vous en avez sen et sor votre 

creant meismes ». « Sire », maistres Helyes a dit, « certes il vous en ont dit que bien 

vous en poez tenir atant. Et maistres Petroines meismes qui orendroit a parle vous en dit 

molt voir de ce que vous dit que li jugemens Notre Signeur ne puet estre conneu par 

mortel home por ce vous pri que vous vos en sofrois atant et metes en la menaje Notre 

Signor qu’en qu’il vodra faire de vous, car a sa volente  covient a mener totes les 

choses ». « En no[m] Dieu », fait Galehot, « ensi ne le sofferai je pas que messires li 

rois me manda que en vous me creusse sans rien doter et se je n’avoie onque eu de vous 
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tesmong por home nul si me croi je plus en vous que tous les autres clers del monde par 

ce que si bien m’avez hui devisees les maladies del cuer ». « Sire », fait maistres 

Helyes », de tant con vous plus vous fiez en moi de tant serois vous plus dolans se je di 

chose qui au votre danmaje tout, car il vous est avis que je ne vous doie mentir de nulle 

chose et por ce que vous me crees plus que autrui serai ge plus tenus a mensonge de 

vous et de vos gens se je di chose et ele ne vous aviengne ne nus hons n’est de si grans 

sens qui bien ne puisse mentir d’aucunes choses en dire ce qui est a522 avenir car ce que 

l’an aveu a venir, oblie l’an maintes foies ou faut l’en a recorder  dont doit on bien 

faillir as choses dire qui avenuez  ne sont ne en chose que je vous puisse dire, ne voi ge 

rien de votre preu ne de m’ennor car se je vous dit votre danmaje si prochain et il 

aviengne vous n’aurois ami qui ne m’eneme  et s’il n’avient par aventure a toz (et hee) 

jors mais en senrai tenus por menteor et de vous et d’autrui et qu’en qu’aviengne de 

votre haine et de ma honte g’en serai mortez pechieres car nous ne puet encerchie les 

secrez Notre Signor qu’il ne face en contre Dieu et contre s’ame por ce le vous lo et pri 

que vous (154vI)  de droit moi le laissez atant ester. Si vous tenez a ce que cil preudons 

vous ont dit, car il n’a lieu en tout le monde la ou ne les deust bien croire par lor 

parole ». « Maistres », fait Galehot , « des autres me tien ge bien a paie de tant conme il 

m’en ont dit, ne je ne les en mescroi de nule rien. Mais autresi me jurastes vous con il 

firrent, que vous me diriez sans rien celer ce que vous sauriez de moi d’endroit cest 

encerchement ou fust mes preus, ou fust mes danmages. Et je vous conjur sor le 

sairement que vous me feistes que vous me dites ce que vous en savez outreement, ne 

pis ne m’en poez vous dire que ciz ont fait, car il m’ont descovert de ma mort une 

partie. Mais totes voies m’en sera plus a cuer quant g’en saurai par la votre boche 

meismes ce que m’est a avenir car se sai ge bien sans rien doter que volez vous m’en 

saurois miex dire verite que tuit li clerc del monde ».   

 « Sire », fait li maistres, « puis que soffrir ne me volez, si covandra que j’en face 

tan que g’en soie quites. Mais bien saichiez que molt a granst peril a home a savoir le 

terme de sa mort, car nous en avons d’aucuns sens qui en fox se noeint de duel et 

cheoient en desesperance, car la chars est plainne de si grant fragilite que toz entroble 

les biens et les maus de larme por la peor de la fin qui est prochainne. Car bien sachiez 

que de la char viennent totes les paors et totes les males pensees. Et si vous dirai qu’il 

en avint n’a pas grant tans. 
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 Il fu voirs que sa en arierre en la terre de Toscanne estoit uns sains hermites en 

une parfonde forest. Si avoit este trante ans au si grant atenance de viandes qu’il ne 

manjoit se erbes non ne nule foie ne bevoit se po  non. Molt estoit li preudons de haute 

vie et pres de lui avoit une dame qui molt avoit este fole de son cors mas en cotume 

avoit la denme que sovent l’aloit veoir et parloit a lui de confession et d’autres choses, 

car mains cors sont pecheor molt ou il a sovent grant plante de charite et de pitie et se 

nos dit li apostres que riens ne vaut nulle vertus se ele n’est aconplie de charite. Sovant 

vint la dame a l’ermite prandre conseil et il pracha tant la dame la pardurable joie de la 

maison Notre Signeur que de malvaisse voie la geta hors et que ele guerpi li siecle del 

tout en tout en s’en ala loing de son pais en une haute montaingne et conversa entre 

grans roches a seulement une fame qui li fassoit conpangnie qu’ele avoit norrie en son 

chastel. Cele ne l’avont on(154vII)ques laisier por povrete ne por messaise. Et la dame 

conmença a mener molt bone vie et molt honeste et sovent envoioit au bon home por 

savoir son contenement et il a li autresi. Un jor avint la ou li sains hons chantoit sa 

messe que li Sains Esperis li descovri la mort523 a la danme et que mais ni avoit gaires de 

sa vie. Il li envoia ses lestres et li manda c’or pensast d’enforcier sa religion car sa fins 

estoit pres et que de sa vie ni avoit mais que trante jors. Quant ele oi la novelle de son 

morir si entroblia la char de li en tel manniere que ele s’oblia tote et son ordre et son 

religion. Et si grant desconfort encheria que ele issi deshors de son sens. Et quant sot se, 

li sains hermites s’en fu molt a malaisse et requist a son Sauveour la ou il le tenoit qu’Il 

ne soffrit que la pecheresse qui en son abit estoit entree, fust par agait de diable 

desavancie. Quant Il ot chante si envoi a tantost par 524 son sergent a la dame sa sainture 

et li dist que coment qu’ele fust plainne de diable ja por ce ne laissast qu’Il ne la sainsist 

de la sainnture, cil s’en ala hastivement et si tost con il l’en ot sainte si la guerpi li 

annemis et fu en son bon sen conme devant. 

 Or oez con est viz pichiez et dolireus  en desesperance, car si tost come ceste 

mist en obli le sauvement de l’ame por paour de la chaitive char tout maintenant ot li 

diables pooir sor li. Autresi fu de Saint Pere que tant come la bone creance li dura a la 

par desus l’eve, et si tost con il ot paour si afonda. Par cest miracle poez entandre que 

molt a grant peril en savoir le termine de sa mort. Et por ce que vous avez mis sor moi 
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la charge de525 vos consillier por ce vos loeroie ge que vous vous en soffresiez atant con 

vous en avez oi, car se je vous consilloie mielz que je ne526 sauroie faire je picheroie 

mortelement. Et quant je vous aurai mostre le bien a faire s’en vous ne remaint, n’en doi 

estre blasmez. Or avez oi tout mon consel s’en faites votre volente ou don laissier atant 

la chose ou del miex savoir ce que vous m’avez enquis ». 

 « Maistres », fait Galehot, « je ne lairoie atant la chose por nule rien527 et ne 

cuidiez vous mie que je le die en desperance por savoir le termine de ma mort, ains en 

cuit molt amander bien le sacihiez, car je sui uns hons qui assez ai maus fais plus que 

m’ame n’est [...]528   

(155vI) tex doit il estre con vous l’avez devise ». « Maistres », fet/ Galehot, « don est 

lions plus fiere beste assez que liepars et plus haute et plus signorie ». « Certes », fai li 

maistres, « oil, sans faille ». « Maistre », fait Galehot, don est il avis que cis chevaliers 

deust estre apelez lions ne mie liepars, car bien est esprovee chose qu’il est tous li 

mieudres des chevaliers qui or sont et plus qu’il est li mieudres de tous, dont doit il 

estre apelez par le non de la plus haute beste et de la plus fiere qui soit ». « An non 

Dieu », fait li maistres, « plus soutilment en aves parle que ne fissent maint autre plus 

viel de vous et je vous en respondrai por ce que je sai bien que vous saurois bien raison 

entandre. Il puet bien estre et le croi bien que ciz chevaliers dont nos parlons est li 

mieudres qui ore soit, mais il sera uns mieudres de lui prochainnement et cil aura la 

sanblance de lion. Et por ce que lieupars est la plus cointe beste qui soit apres lion et la 

plus noble et la plus orguilleuse et cele qui plus puet nuire par legierte de cors et par 

ongles et par dens, por ce est ciz chevaliers apelez liepars que cest cil qui miex vodra 

apres selui qui est apelez lion ». « Maistres », fait Galehot, « savez vous coment ciz a 

non ? ». « Je n’en sai rien », fait li maistres », car je n’en ai riens enserchie ». «  Et le 

non de celui qui sera apelez lion, savez le vous ? ». « Na je », fait li maistres, « ne il 

n’est pas encore avant venus, mais nos cuidons  savoir par l’enqueste des escritures que 

sa venue est molt pres ». « Maistres », fait Galehot, puis que vous ne savez le non de 

cestui ne de celui coment poez vos dont savoir li quex aura la senefiance de lion ? ». 

« Ce vous dirai ge bien », fait li maistres Helyes, « por ce que ciz aura tex tesches et si 
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hautes ouevres et si mervilleuses a qoi ciz ne porroit ataindre a nul jor mais ». «Ostez, 

maistres », fait Galehot , « que es ce que vous avez dit ! Certes, je cuit se tui et le 

tesmongneroi aus miex entichie chevalier qui onques en cheval montast de totes valors 

de cuers et de proesses del cors ai il tant que tous en a passe et les privez et les estranges 

si que je ne cuit que nus atainsist a soures que cis lairoit sans achever et se cuit que la ou 

il les lairoit que nus ne les osseroit en prandre et puis qu’il est tez qui a tous les bons 

pansez, coment porra nus chevaliers mieudres de lui ? ». Se vous dirai ge », fait 

maistres Helyes, « et si vous en trairai Merlin a tesmong qui ne nos a encor menti de 

rien en duque ci.  

 Merlins nos dit que de la chanbre au roi Mehengnie vandra la mervilleuse beste 

qui a merveilles sera esgardee par le reigne avantureus, car ele sera( 155vII) de toutes 

bestes la plus diverse, car ele aura teste et col et esgar deure de droit lion si aura vois de 

jone dame vergongneuse, si aura espaules et cors d’olifant a toutes choses sostenir et si 

aura cuer d’acier529 dur et serre. Si m’est avis que nus autres ne se porroit a lui prandre 

qu’il n’aura garde de d’afleschir ne d’amoleir. Si aura pense et talant de jugeor droit, si 

aura veins et nonbril de pucele virge et enterine. Tele sera la mervilleuse beste et si sera 

si fors et si grans que les forces d’autres qui auront devant este serons noians qui verra530 

l’esfors de celui. Or avez oi la senefiance de la mervilleusse beste. Ci poez savoir que 

par ce que ele sera lions del vis sera ce li plus fiers chevaliers del monde car nule beste 

n’a si fiere esgardeure con lions et parce qu’il aura vois de danme vergongneuse poez 

savoir qu’il ert pau[vre] en parlez et por ce qu’il aura cors et espaules d’olifant bien 

saichies que donc sera il grignor de vigor que nus autres, car nule beste n’est si fors 

conme olifans. Et par ce qu’il aura cuer d’acier dur et cerre que nus autres ne se porroit 

a son hardement aparillier, et puis qu’il aura panse et talant de droit jugeor dom il sera 

sans amor et sans haine, car il apartient a droit jugeor qu’il aint aint oniement totes les 

gens si qu’il ne griet les uns por haine ne ne deport les autres por amor et cil a vains et 

nonbril de pucele virge et enterine dont sera il virges et chastes et c’est une vertus a quoi 

ciz chevaliers qui de ci s’an va a failli sans  recourer. Tez sera ciz qui eschapera de la 

semance au roi Mehegnie et saichiez que aus soiez proesses sera noians des proesses de 

tous les preus, car il aconplira le siege perilleus  de la table reonde et metra fin es 

dolireuses avantures de la terre avantureuse ». « Certes, sire, de trop mervilleuse por 
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elle sera li chevaliers a cui les proesses de cestui seront noant, car je ne cuidoie pas je 

hui matin plus preu de lui. Mais coment savez vous qu’il a failli a tous jors mais a estres 

chastes ? ». « Ge l sait », fait li maistre, « veritelment qu’il a geu a fame charneulment, 

se ne puet jamais recovrer ceste tesche qu’il a perdue, car il covient que cil soit chastes 

et virges de son naissement duc a la fin qui ces choses aconplira que je vous di ore. 

 (156rI) «Maistres », fait Galehot, « et de moi, avez vous nule profecie ? ». 

« Oil », fail li maistres, « asses apertes. Et si dist la lestres : ‘devers ocidant des sain a la 

bele jaiande, vendra li mervileus dragons devant cui totes les beste tranbleront et sera si 

grans et si mervilleus que desos ses eles sa onberont  totes les terres duc au roiaume 

aventureus et quant il venra si aura trante testes dont chascune sera grainde de celui 

qu’li jetera hors de sa contree et lors chancelera sor lui li regnes aventureus, ne les gens 

de selui regne ne porront sosfrir sa grant vertu, ains le metera totes jusqu’a la paour de 

mort quant li envoisiez liepars norris desous les fauces,  les delivera totes par sa 

mervilleuse vertu et botera arierres le dragon et les soies bestes. E lors sera a 

conpangnie au dragon par force de tres grant amor quant li serpans au chief d’or le traira 

a li por la fain de son cuer estaidre et por lui avoir. De vous est ceste prophetie bien le 

saichiez et ciz chevaliers dont nos vous avons hui tant parle, est li liepars et ma dame la 

roine est  la serpans au chief d’or et ge sai bien de voir que ma dame la roine panse a lui 

ou pansera duc au charnel asanblement et si cuit que li asanblemens ait ja este, miex que 

je ne cuit qu’il soit a estre, et por ce ne vossise je mie qu’il fust laiens remes en nule 

maniere, car assez oist de choses qui molt le grevassent au cuer ». « Ha, maistres !»,fait 

Galehot, « qu’es ce que vous avez dit ! Certes je sai plus de son covine que tous li mons 

ne sait et sachiez bien de voir que il n’ost onques vers ma dame cest panse que vous 

avez dit, ne ele n’el vit onques en lieu ou ele seust point de son estre, car il ne fu onques 

puis que la pais demora de moi et de mon signor le roi se ci non et tout autre si con en 

prison ». « Vos dites bien, « fait li maistres, « se que vous deves, ne je ne vous en doi 

enquerre, mais vos vonroit bien par tans  coment les choses se panront, car ma dame la 

roine est retee  del plus lait blasme et des plus estrange qui onques fust sus dame mis. Se 

cuit que vous en vorroit merveilles a venir  prochainement, car je ne croi pas que ele de 

cest blasme soit entichie, ains se veut Notre Sires par avanture ensi vengier de li 

por(156rII)  aucun pichie vilain don ele s’est entremisse. Certes, molt seroit vilains li 

pichiez de laisier le millor chevalier et le plus preudome  que ele a por gesir a mains 

vaillant et contre Dieu et non porquant je ne vodroie en nule fin ele seust que je ai 

devant vous dit, car la sienne haine et l’autrui en a querroie, mais vos i estes tant saiges 
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et tant cortois que bien sauriez seler autresi con vous vodrie[z] estre celes par moi de ce 

que vous me diriez celeement ». « Certes, maistres », fait Galehot « il n’est riens qui a 

celer feist dont je ne vous selasse a mon pooir, mais tant saichiez que ma dame est de 

cestui chevalier tote sauve et cil savoit orendroit que tantes paroles en fussent dites, 

jamais el pooir mon signor le roi ne gerroit nuit, car onques un531 seul chevalier ne 

veistes si honteus ne que si criensist despis ». « Je ne vous  blasme pas », fait li 

maistres, « se vous li gardes s’ennor, car bien savez que la li doit faire. Des ore en 

laissons la parole atant ester, car les oevres se proveront, mais por ce se je vous ai se dit, 

n’en soiez ja a mesaise, car il n’a en siecle home a cui g’en deisse autant se molt ne la 

voie ansois esprove a molt loial ». « Maistres » , fait Galehot, « je sai bien que vous 

savez assez seler les choses qui a celer font ne je n’en serai ja en sospeson, mais se 

porquoi nous remainsimes, me dites entre moi et vous ci illuec, car molt le desir a savoir 

de votre boche ». « Certes », fait li maistres, « ja se Dieu plait ne vous dirai chose qui  

apartaingnent a votre mort, mais je vous mosterai apertement se qui vous est a avenir si 

que vous le verrois a vos ielz tout clerement ». 

 Lors a trait I livret fors de son sainc qui molt estoit petiz par sanblant. Puis a dit 

a Galehot : « Sire, vos veez bien cest livre que si est petiz, bien saichiez que la force i 

est des tres grans conjuremens que langue mortex puisse nomer, car par la force des 

paroles qui i sont qui bien en sauroit durer, porroit l’an evez corans faire corre contre 

mont et arbres esinchier et maintes autres merveilles. Et quant messires li rois ot songie 

le songe don il ot la grant paor, si manda tous ces clers il n’en sovent onques a chief 

venir si en i ot I qui i garda tant qu’il perdi le pooir de toz ces mambres. En tel peril 

covient estre selui qui vet  lire en cest livret et vous meismes verrois a vos ielz con 

grans li peril i est et la paors. Mais ja por la merveille que vous veez, ne soiez esbahiz, 

car trop(156vI) vous en porroit mesavenir. Et vous verrois tex merveilles ansois que 

vous issois de saiens, que vous n’en querriez se vos ieus non ». Et Galehot li 

respont que molt seroient grans les merveilles don il seroit espoantes. Et lors fait li 

maistres sor aux deus le signe de la sainte crois. Et puis comance a lire. Et quant il a 

grant piece leu, si se lieve et Galehot voit qu’il sue si durement que l’eve li cort tot 

contreval le vis a fil. Et dit a Galehot : Sire, a il saiens nul haut saintuaire apres li cors 

Notre Signor ? ». « Oil », fait Galehot, « si haut con de la voire crois et d’autres en i a 

assez, mais c’est li plus haus qui i puisse estre apres le cors Notre Signor ». « Sire », dit 
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li maistres, « faites le moi traire532 hors » Et Galehot envoie querre son chapelain qui en 

avoit la clef. Et quant cil entra en la chapele, si li prist une si grans hideur qu’il li fu avis 

qu’il fust dessandus entre diables. Il desferme le vassel ou la voire crois estoit et 

maistres Helyes la resoit et tantost, s’en part li chapelains et li maistres prant la boiste 

ou corpus domini estoit et la baille a Galehot. « Tenez sire, c’est li plus haus et li plus 

precieus qui soit de tous les autres saintuaires et ge tandrai cestui qui apres celui est li 

plus533 haus de tous les autres. Et gardes qu’en contre totes vos paours soit ce votres 

escus et votre deffance ». Si prant la boiste et maistres Helies revient alliure. Si 

comance a lire la ou il l’avoit laissie et quant il ot I pou leu, si commance a plorer trop 

durement et il regarde Galehot et dit : « Sire, gardes por Die que vous ne soiez esbahiz 

de rien, car bien saichiez or aprement les paoiers ». Et Galehot dit que ja n’ait garde, car 

ja por chose que il voie quex qu’ele soit ni ert esbahis, car maintes merveillez a il veues 

puis qu’ii fu nez. 

 Lors reprant li maistres le livre et conmance a lire a grant paour et touz jors tient 

devant li la sainte crois et lit molt grant piece en tel maniere. Et quant il a grant piece 

leu, si geste un plaint et tantost vindrent laiens si grans tenebres que l’en ni voit nulle 

goste ne plus que l’en feist el fons d’abisme. Et ne demora gaires que tote la chapele 

crola si durement qu’il fu avis que le deust tote chaoir en un moncel. Et la terre trambla 

desous lor piez et a chief de piece chaie laiens uns escrois si grans et si espoantables que 

par tote la cite de Soraux fu bien oiz(156vII). Grant pieces durent ces tenebres et 

maistres Helies crie a Galehot qu’il n’ait paour et il dit : «Maistres, non ai ge ! ». Quant 

les tenebres furent faillies, li maistres vient aluissier Galehot qui gardoit l'vis de la 

chapele, si li a dit qu’il li aport plains ses poins de cherbons mors et estains. Ciz li va 

querre et li aportent. Quant il li  a bailliez, si reclot l’vis et remaint de fors. Et li maistres 

vient a Galehot si li dit : « Sire, vous voles que je vous mostre apertement il vous avanra 

de ceste chose dont vous m'avez conseil requis et je vous mosterai si, que autresi bien le 

quenoistres come je ferai. Vous avez bien entandu que cil bon cler ont dit, c’un pont 

vous estuet passer de XLVI planches mais il ne sevent quel chose eles senefient ou ans 

ou mois ou semainnes ou jors. Et par un de ces quatre termines le covient il senefier et 

je vous ferai ja veoir tout clerement la verite de ceste chose ». Puis vient au mur de la 

chapele qui molt estoit blans si fait de charbon quarante et siz roeles tote noires et 
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auques lees. Et dit a Galehot : « C’est senefience des ans ». Apres celes en fist quarante 

et sis menors et dit : « C’est la senefience des mois ». Et au dairien en fist quarante et V 

de menuestes  et dist : « C’est la senefiance des jors ». Quant il ot fait totes les534 quatre 

manieres, si reprint le livret et maintenant conmansa a lire. Et quant il ot une piece leu, 

si dit a Galehot : « Sire, or est mestiers que vous soiez de grant confort que par tans 

verrois ce qu’il vous est a avenir.  S[i] verrois a voz ieux abatre de ces roeles tant con il 

i aura mains de votre vie ». « Maistres », fait Galehot, lisiez tout seurement, car de ma 

paor n’avez vous garde ». Lors prant li maistres le livret, si lit tout en plorant et en 

tramblant et lors reviennet les tenebres et li escrois et li croliez et furent andui si estordi 

que longuement furent en pasmissons. Et ne demora gaires que laiens revint molt grans 

clartes et Galehot qui plus fu jones et fors demande au maistre coment il li est et il dist 

que bien et si tost con il ot se dist, si oi une vois crier autresi con une buisine et tantost 

con la vois ot criet, si vit devers luis venir une espee molt espoantable et molt hideuse. 

Se le espee estoit tote vermeille comme uns cherbons de feu espris et si la tenoit une 

mains qui estoit blanche conme nois. Si paroit la mains et li bras touz dusque l’espaule 

si estoit vestus d’un samiz. L’espee vint au maistre droit et quant il la vit si ot 

paor(157rI) et geste la crois encontre et est totes hores a genoillans. Et de cele part ou 

l’espee torne il la crois et l’espee voit tout en tor lui et fait sanblant que la pointe l’en 

voille parmi le cors feru. Longuement a en tor lui ale et il toz jors geste la crois en 

contre et quant vient au chief de piece ele s’en part de lui et cort sus a Galehot et  li 

maistres li escrie qu’il ne c’esbahisse point et il geste la boiste en contre totes hores et 

ele reva en tor lui molt longuement535 et quant ele i a grant piece este, si se repart de lui 

et vient au mur ou les roeles sont. Si fiert si durement que il entranche XL et une a I seul 

cop et des quatre qui remainnent en enpire si une que la quarte part en a ostee et avec le 

tranchier des roeles a si grant cop done el mur que bien est demi pie dedens entree et des 

querriax tailliez fait une grantpiece voler a terre. Et quant ele a cel cop feru, si s’entorne 

tout droit a l’vis et se vist tout sans l’vis ovrir tout ensi con ele i estoit venue. 

  Grans est la paours que maistres Helyes a eue et Galehot et li maistres ne li osse 

mot dire, ains pleure molt de ce qu’il voit sa mort si prochaine tel pitie en a et molt le 

regarde piteuxement. Et Galehot li dit : « Maistres, vous m’avez bien tenu covent que 

apertement m’avez mostre le termine de ma mort. Si sai bien que encor ai ge a vivre 
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plus de trois ans et demi. Et Diex en soit aoures quant il si bial respit m’en otroie, car 

g’en cuit molt miex valoir et bien saichiez que je m’amenderai si dedens cest termine et 

conques nus hons de536 mon aage plus bonement ne s’amenda. Et Dieu merci j’ai assez 

dont je puis faire aumones grans et ge tant mausfes sa en arieres que bien me doi 

amender des ore mais, car maint home ont este par moi destruit et maint ocis et villes 

ar[s]es et destruites, car nus homes de mon aage ne guerroia onques autre tant conme 

j’ai fait et je creant a Dieu avant et a vous apres que je m’amenderai des ore mes, si que 

vous i aurois honor et tuit cil qui m’ont concillie et que m’arme i aura preu a tous jor 

mes. Mais de tant vous pri et requier con a celui que je molt pris que vos a nelui ne 

descovrois rien que vos aiez veu ains dites que molt ai plus a vivre que je ne cuidoie et 

ge meesmes ferai tel sanblant que nus ne cuidera que j’aie novelles se bones non, car 

por nule rien je ne vodroie que(157rII) maintes gens seussent de mon afaire la verite : 

« Sire », fet li maistres, « par moi n’en iert ja avant dit, ne vous meismes ne vous en eu 

eusse ge pas tant fet savoir se je ne vous   seuse asi saige et asi soffrant et cobien que je 

vous  aie prisie sa en arieres or vos cren ge au plus viguereus qui onques fust, ne onques 

mes ne fu si grans danmages de nul riche home qui morist onques ne avant vous ne 

apres ». Atant ont finees lor paroles, si sont issu de la chapele et maistres Helies s’en va 

a son ostel et Galehot retorne en ses maisons si demande on ses conpains est et l’en li 

ensangne en une chambre la ou il fait encores son duel. Galehot entre en la chanbre et 

trueve son conpaingnon qui a les ielz tous en flez et roge et il li dist : « Qu’es ce, biax 

dous conpains, por qoi avez vous si grant duel mene ? Et ja deussiez vous plus grant 

joie fere que n’ose vous amesiez mon sauvement ! ». « Coument, sire ! », fait Lancelot, 

« j’ai oie deviser votre mort devant mes ieuz et je devroie joie fere !? Apres la votre 

mort ne devroie ge pas joie avoir se je voloie estre loixaus conpains ». « Biax dous 

conpains », fait Galehot  « je sai bien que vous i estes li hons vivains qui grignor duel 

auroit se je moroie et plus seriez liez de mon grant bien. Et plus que de mon grant bien 

seriez liez, or faites joie, car j’ai oies millors novelles que je ne cuidai ge hui oir, car 

bien sai de voir que encor j’a de ma vie XLV ans trestous entiers. Mais en la fin me dist 

maistres Helyes que je ne pooie eschaper sans perdre un de mes amis charnex ou de tel 

qui plus pres de moi m’atainsist  et ge avoie si grant paor de votre mort conques mais ne 

si grant de nule rien, car apres ne dangnasse mie vivre. Mais Dieu merci tant ai fait que 

je sai qui est li amis que j’ai a perdre, car si tost con je mis hors le piet de la chapele, me 
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vint uns mesaiges pongnant537 qui me dist que ma dame ma mere estoit alee de vie a 

mort. Et bien saichiez que ja ne fusse confortes se par vous non, car Dieu merci molt 

l’ai enmee. Mais quant moi sovint de vous, si oi tot le duel oblie, car vous me feriez 

touz duelz oblier et totes mescheanses. Et se vous jamais ne me fassiez plus de bien, si 

m’en avez vous assez fait et je vous pri que des ore mais soiez a aise et si vous avez eu 

duel si l’obliez por moi faire oblier le mien ».  « Sire », fait Lancelot,pue ce estre voirs 

qu’a se soit atornee la paors (157vI) de votre songe. De ver[i]te le saichiez », fait 

Lancelot, « que mes cuers en seroit molt en pais ». « Je ne vous en mentiroie pas », fai 

Galehot. « Sire », fait il, « don est il bien de joie faire et lieus et tans ». Ensi a conforte 

Galehot son conpangnon, si fait molt bel sanblant, plus bel qu’il ne trueve dedans son 

cuer. Et atant en tel maniere ses barons et de dens le tiers jor s’en partirent li clerc, si les 

honora molt el lor dona de riches dons et de molt biax. Mais se fu outro outre lorge et 

les convoia a molt lie chiere , car an partir le priserent et loerent sor tuos crestiens 

vivans.  

 Au jor qu’il ot mande tous ses barons et il vidrent tuit et lors vint a son 

conpaingnon, si l’apela en une chambre sans plus de gens, si li dit : « Biax dous 

conpains, je ne vos porroie riens seler ne onques riens ne vous selait de vous creant ou 

je veisse ne votre bien ne votre honor, mais une chose m’aprist ja une saiges hons que ja 

a home que je anmasse de tres grant anmor ne deisse chose dont je cuidasse qu’il fust 

iriez por ce que je ne il n’eussons  pooir de l’amander, car l’an doit garder de correcier 

se que l’an ainme a son pooir. Tel chose vous pui je avoir celee par avanture, mais 

onques autre ne vous selai et si vous dirai por qoi j’ai ceste parole avant traite. J’ai en 

talant a faire une chose qui sera molt grans honors a moi et a vous, car j’ai semons tous 

mes barons a cel jor por moi coroner, mais vous i estes plus haus hons que je ne sui et si 

grant anmor ai en vous misse que cesti ennor ne autre je ne prandroie se avant ne la 

prandiez. Ge vos mestrai a eslites de trestotes mes terres dont j’ai de molt riches et de 

molt beles, si prenez seli qui miex vous plaira et se preu n’an avez d’un roiaume, si 

prenez tous les miens et je conquerrai assez des autres a l’aide de Dieu et de vous. En 

ceste maniere serons a aise quant nous aurons ensanble nos joies et nos honors, si nous 

ferons coroner le jor de Noel la ou messires li rois Artu tanra sa cor». « Sire », fait 

Lancelot, « gran merciz de  si bele offre con vous me faites, car bien sai que vous le 

feriez plus volentiers que je n’el prandroie assez, mais terres je ne sui pas encore ne del 
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sens ne de la proesse que je doie regne tenir, avant me vodrai esprover en maintes 

manieres. Et d’autre part vous savez bien que je n’osseroie ne ceste chose, ne 

autre(157vII) nule grant faire sans le congie ma dame. Et si n’ai pas talant de tenir terre 

a mon vivant de nul autre home que de Dieu, ne ja homage ne ferai a home nul ». « Biax 

dos amis », fait Galehot, « sans le congie ma da[me] sai ge bien que vous ne feriez nule 

grant chose, mais ma danme ne porroiet estre se lie non de votre honor. Et otroiez moi 

que vous le fasois se ge’l puis porchasier vers li. Ne ja ne refusses ma terre por paour de 

l’omage, car vous ne ferois ja point et je sai bien qu’apres un que vous en avez ja fait, ne 

ferois vous jamais autre.  Et se ce ne volez faire, je vous pri qu’entre moi et vous aillons 

conquerre le regne de Benoit qui votre pere fu, car par avanture plus volentiers seriez 

sires de la votre terre que de l’autrui et li rois Artu vos enquitera de l’omage molt 

volentiers. Et se vous ne la voles retenir, donez la moi, car bien saichiez que puis que oi 

votre conpaingnie premierement ne me prist talant for orandroit et je anmeroie miex 

votre terre por que vous preissiez la moie que je ne feroie la plus grant el la plus riche 

dou monde ». « Sire », fait Lancelot, « se ne puet estre. Je n’ai de nule terre tenir cuer ne 

talant, car trop vau encor petit, ne ja por conquerre la terre qui fu mon pere ne quier 

faire ne ost, ne chevauchie car je la cuit a grignor honor conquerre ». « Coument ? », 

fait Galehot, «Sertes, je ne sai nulle plus grant honor a home desherite que de recovrer 

sa terre par esfors d’armes ». « Sires, et ge l vous dirai », fait Lancelot , « Bien saichiez 

que je vee tant a valoir encore par Dieu et par vous que je n’avrai ja si hardi ennemi qui 

m’ost atandre, ains s’en fuiront de paour de moi tuit li plus preu ». « Certes », fait 

Galehot, « ci a assez haute baante et Diex la vous doint a chief mener si con verres 

cuers le desire. Mais puis que vous ne voles partir a ceste honor, je la refus, car dons ne 

seroie je pas loiax conpains se mes preus ne m’ennor essausoit plus que li vostres ». 

« Sire », fait Lancelot, « se n’est pas chose pareille de moi et de vous, car vous i estes li 

mieudres conquereres qui onques fust et li mielz tailliez a estre rois, car vous i estes 

esproves en totes terres et ge sui uns pouvres chevaliers qui rien n’ai encore fait. Si doi 

avant porchacier la proesse et apres gaangnier honor ne por moi se Dieu (158rI) plest ne 

l’airois vous  mie si gran hennor a revoir car trop vous ai ge tolu se poise moi ».  « Par 

la foi que je doi vous », fait Galehot, « je n’aurai ja ne hautesse ne honor a mon vivant 

que vous autre tel ne l’aiez. Or si laissons atant ester, car bien vendrons encore en lieu et 

en tens de recovrer ceste chose et vous aurois, se Diex veut, un  tel corage que vos 

n’avez ore mie. Or alons entre moi et vos a mes barons parler et si vous dirai de qoi mes 

terres sont et grans et larges ne ge ni porrai mais tant estre con j’ai este sa en arieres, car 
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la conpangnie de la maison le roi Artu me covandra sovant tenir. Por ce convandra I 

preudome de grant savoir por mes terres maintenir loialment et il soit en mon lieu de 

totes choses. Si serai asseuz en que[l]que lieu que je soie quant mes terres seront 

menees a raison ». A ce s’acorde Lancelot et molt li loe. Et lors sont venu en grant 

palais ou li baron estoient tuit. Et Galehot parole a aus qui avoit langue molt delivre. Et 

se fu li plus saiges hons de son aage dont vous oist onques parler en conte et bien li 

parut en mains afaires. Et lor descovri son panse si con il avoit a Lancelot et lor requist 

sor tel fiance con il avoient que tel home li esleussent qu’il fust covenables a la terre en 

totes choses. Et cil responent qu’il s’en conseilleront.  

 Lors s’en issent entre Galehot et son conpangnon. Et li baron parolent ensanble 

si a de tex qui eslissent le Roi des Cent Chevaliers et li autre le roi Vadehan et tex l’ot 

qui eslisoient le Signor de la Contree de Vindesores qui molt estoit de grant savoir. Ensi 

eslissoient et uns et autres, si ne s’acordoient pas tuit a une chose, si conmansa laiens 

une grant noise et uns triboz si que les paroles pooit l’en bien de loins oir. Et lors parla 

uns saiges hons qui laiens estoit de grant aage par qoi la noise et li tribous este remez. Si 

estoit apelez li Dus Galains de Rones. Cil Gallains estoit molt viax et tant li estoit nature 

faillie qu’il ne pooit mes en cheval monter, mais de si tres grant savoir avoit este que on 

n’avoit onques parler de nul home qui se poist a son sen aparillier. Et por son grant sen 

se fasoit il porter en litiere (158rII) en tous les lieus ou on devoit tenir parlment de 

grans afaires et en la fin revenoient a lui tuit li conseil. Quant il vit par laiens fu montee 

la noise et li descors si comansa a parler et il parla si haut que par tout le palais fu 

entandus : « Hai », fait il, « fole maisnie con ore vous voi esbahiz de niant et entreprins 

qui eslisiez et si ne savez qoi et jugiez et si ni veez. Si je fusse ore sains et haitiez et en 

bon aage, molt fust ore tost faillie ceste tansons, car sor moi fust tous li fassiax de cest 

afaire ne ja ni eust si hardi qui en contre en alast. Et encore tez con je sui conseil lerai ge 

vous de ceste chose car g’i metroie tel home ou vous tuit  auriez honor se vous en voliez 

errer a mon conseil. Et si seroit tex que tuit le sauroient plain de grant chevalerie et de 

conseil ». A ces paroles ne fu nus qui contredeist car tuit l’ennoroient et dotoient et 

tenoient ces paroles por droit establissement. Si s’acordent a ce qu’il en fera del tout en 

tout et cranterent a tenir son esgart sans refuser. Lors fu Galehot apelez et il li dist : 

« Sire, cil preudome ont sor moi mis la cherge de ceste chose conme d’elire un tel home 

con vous demandes et gel vous eslirai. Et savez vous quel il est si haus hons con rois 

coronez si est plains de haute proesse et garniz de grant savoir, il n’a point de covoitisse 

et si est mondes de tous orguex si est drois jugierres larges vers les soffroittiez, si ainme 
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droiture et het tort, maintenerres de vevez, consillieres d’orfelins, dirois pilers de 

Sai[n]te Esglise, ensausemens de chevaliers. Tex est ciz que je vous eslirai por votre 

terre tenir et saichiez bien qu’en tote votre terre qui bien est large et grans n’a c’un saige 

chevalier et un demis. Et li demi sera saiges se il puet vivre longuement. Li saiges set 

l’an bien que se sui ge et li demiz si est Bademaguz, li rois de Gorre et selui vous loge/ a 

meste en votre grant besongne, car je vous di sor m’ame qu’il est cex con je vous ai 

devise. Se nus hons mortez puet autre quenoistre vraiement ». « Se Diex me consaut », 

fait Galehot, « assez est honorez quant vous le loez si durement et vos i estes tex que 

vous en faites bien a croire. Et ge li mestrai car piesa que j’ai bien apres par bones gens 

que c’est li plus loiax de mes barons. Venez avant », fait il, « Bademaguz, si recevez 

l’ennor et le fius que cis preudons vous a destine a avoir, car (158vI) apres tel tesmoing 

con li suens est ne doit on pas autre seurte  requerre ». « Sire », fait Bademaguz, « je sui 

uns hons qui ai assez des moies besongnes a faire, si saichiez bien que la moie terre qui 

est assez petite ne puis je pas maintenir, mauvaisement mantandroie donques la votre 

que si est grans et espandue et plainne d’orguilleuse gent. Et por ce que je ne sauroi de 

si grant chose a chief venir, si vous pri con a mon signor que vous m’en soffrois a tant 

car je n’ai mestier d’entrer en si grant chose ». « Se ne puet estre »,fait Galehot, « car 

vous i estes mes hons, si covient que la moie besongne voit avant que la votre et devez 

soffrir vostre danmage se il i est por votre foste   garder et je veil qu’il soit ensi 

outreement ». « Sire », fait Bademaguz, « moi ne sera il ja grief puis qu’il vous plait 

quelque danmaje g’i doie avoir. Mais s’il vous plaisoit je ne vodroie prandre baillie 

mille ou ge ne fusse molt dotes, car il n’est pas honor a home, mais sa grans honte de 

terre avoir en baillie n’en signorie cil ni est dotes d’uns et d’autres ». « Je vous ferai », 

fait Galehot, « avoir le sairement de tous homes qu’il iront encontre toz homes a vos 

semonces, fors encontre moi seulement. Et vous i estes tex que vous n’en ferois ja chose 

de qoi vous soiez blasmez ». « Sire », fait Bademaguz, « et je la reseurai ensi puis qu’il 

vous plait ». 

 Illuec resut Bademaguz la baillie de tote la terre Galehot et li firrent tuit le 

sarement que Bademaguz li avoit devise. Et Galehot lor dit apres : « Signor baron vous i 

estes tuit mi home lige devant tous homes. Il est voirs que je ne verrai jamais mes grans 

terres si sovant con je les ai veues, ains tandrai pres la maison au plus preudoume do 

monde, c’est la maisons au roi Artu, car la sont tuit li preudome do monde don l’en puet 

amander que les acointe. Et je sui assez  riches hons si ai grignor talant de conquerre 

bones thesches que de gaangnier avoir ne terres. Et je ne sai que moi est a avenir ou de 
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mort ou d’autre anui, car  po d’eure est uns hons mors et ge veil estre asseur de vous 

tous qui estes mi home lige que de quele hore que je muire, vous randrois a Galehodin 

mon filluel le regne des Estranges Illes et le regne de Sorelois qui doit estre suens de par 

sa fanme. Mais mes autres terres dont j’ai autrui desherite ne veil ge pas qu’il taingne 

apres ma mort si vodrai que vous m’en faites(158vII) que vous en tel maniere le tanrois 

con gel devis. Et vous, rois de Gorre, a cui je laissai la signorie de ma terre, je vodrai 

que vous le me jurois538 tot premierement et mi baron jurront apres que se vous de ce 

vous parjurez, il vous corront tuit sus autresi con il feroient ja mon anemi mortel. Et 

vous », fait il, « rois des Cent Chevaliers qui estes mes cosins germains ge voil que 

vous cutois a mon neveu Galehodin sa terre si con je la deviz que nule part desoremais 

ni clamerois, car je vous ai donee tel terre dont vous vous deves tenir a bien paie, car je 

vous ai done le regne que vous tenez dont je vous fis roi corone. Por ce veil ge que vous 

quitois tote la rante  de ma terre et mi autre ami charnel539 et tuit mi autre baron nie 

virront que se vous alez encontre votre sairement qu’il feront lors pooirs de vous 

destruire ». Ensi lor devisse Galehot lor sairemens et illes font sans contredit si con il 

veut et prannent de lui congie et un et autre. Mais il dit que venir les covient avec lui a 

la cort le roi Artu qu’il tandra a cest noel molt esfocie, « n’il ni a mais », fait il, « que 

XV jors ».  

 Ensi remesent tuit li baron avec lui qu’il ne pueent avoir congie de raler en lor 

pais fors seulement le viel home qui le conseil avoit done a Galehot. Ce fu Galains li 

dus de Rones. Mais li rois Bademaguz ne poit avoir congie de retourner en son pais car 

molt i avoit  faire, ains dit Galehot que bien recovera a aler en son pais. « Et je veil », 

fait il, « que vous aprangnois une partie del contenement le roi Artu, car je cuit que vous 

ne veiste onques home nul cui vous prissesiez autretant en votre cuer ».  

 Cil Bademaguz estoit si saiges et si vaillans et si mervilleusement entichiez con 

vous avez oi deviser sa ariers, si estoit rois d’une terre qui estoit apelee Gorre. Cele terre 

estoit fermee par devers la Grant Bretaingne d’une eve qui n’estoit pas lee mais a 

desmesure estoit parfonde et plainne de fane et de boe par tous les lieus ou l’an/ on 

pooit fors  trover. Et quant que dehors l’eve avoit par devers Bretaingne si estoit marois, 

grans et parfons si durement que nous ni ossoit aler fors seulement par devers chauciees 
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et chies par devers les540 chauciez avoit un pont molt anoieux(159rI) car li uns estoit 

d’une espe tranchant et esmolue. En guise d’espee estoit la planche si avoit bien un pie 

de le et estoit clofichiee en deus trous gros par les II chiez et estoit li uns tranchant par 

devers l’eve et li autres devers les nues. Et li autres pons estoit de fust, si avoit de lonc 

que pie et demi sans plus et estoit si droitement entre deus eves que autretant en avoit de 

sous conme de sus. Et se chevaliers errans de la terre le roi Artu i voloit passer, en la 

terre passer le covenoit par l’un des pons et quant il estoit outre, si le convenoit conbatre 

a I chevalier ou la nuit ou landemain. Et se li chevaliers del pont conqueroit selui qui i 

sorvenoit, il le covenoit remanoir a tous jors mais en servage et molt en avoit en la terre 

qui ensi estoient en servage de molt bias chevaliers et de dames et de damoiseles et de 

varles ne n’avoient pooir de l’issir hors car par sairement i estoient en clos et si estoient 

molt bien gardees les entrees et les issues. Et si orrois porquoi il furent si enserre.  

 Premirement, au tens le roi Uterpandragon, estoit sires li rois de la terre de Gorre 

li rois Eurains et ciz Bademaguz estoit ses niez. Cil Eurains estoit molt viguereus si ne 

vot de nelui terre tenir se de Dieu non. Et Uterpandragons voloit qu’il fust ses hons, par 

se sordi la guerre entrax deus. Si le guerroia Uterpandagrons molt durement et molt 

longuement, mais plus perdi en la guerre que ciz ne fist tant que par fin anui laissa la 

guerre. Si remest la guerre en tel maniere sans faire pais. Grans piece apres 

l’entrelaissement de la guerre avint que li rois Eurains mut  a aler a Rome en perelinage. 

Si s’en aloit parmi Bretaingne et fu espies des gens Utrepandragon si fu pris et jura 

Uterpandragons qu’il le panderoit parmi la gole ou il li rendroit tote sa terre. Quant 

Bademaguz qui ses nies estoit sot qu’il fu pris, si se saisi de la terre car ses oncles 

n’avoit nul oir et il estoit encore varlez. Et ne demora gaires que li rois Uterpandragon 

amena le roi Eurains devant Gorhon et fist illuec decier unes forches et dist que tantost 

le pandroit ou il li [dev]oit la ville rendre. Et cil envoia por son neveu si parla a lui a 

conseil et li pria que si chier con il avoit, gardast qu’il ne rendist ja la terre por mal qu’i l 

li feissent li ennemi, car miex voloit il se dit morir en desfandant sa terre et s’onnor que 

vivres povres desherites et se tenoit il bien a sien qui re(159rII) menoit a son neveu. 

Quant Uterpandragons vit que la terre ne li renderoient, si fist au roi Eurains les iels 

bander et lier les mains derier le dos puis le fist as forches mener. Et quant Bademaguz 

li vit el col la corde lacier, si ne pot plus soffrir si rendi Uterpandragon la terre et dit que 

miex voloit il sofrir et avoir son oncle vif et san terre qu’il ne feroit tote la terre desou 
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ciel si l’eust gangnie de sa mort. Uterpandragons si mist en la terre ses vardes  et li rois 

Eurains s’en ala en la terre le roi de Gaules qu l’enmoit molt si le tint a grant honor molt 

longuement tant que li chevalier de la terre de Gorre l’envoiarent querre et li manderent 

qu’i l li rendroient tote s’annor si s’en venist. Et cil s’en revint au plus seleement qu’il 

pot et amena avec lui des chevaliers de Gaules et quant si home le sorrent a une jornee 

pres, si se saisirent en une nuit de totes les fortresces et lierent tous seus qui i estoient de 

par Uterpandagron si rendirent a lor signor la terre et sex par covent qu’il nel osirrent 

pas. Et il les fist maintenant enserrer en tel maniere que il n’orent pooir puis de issir 

hors de la terre ne il ne seus qui dens istroient et furent par sairement sousgis et serfs et 

cuivers as gens des pais autresi vil conme gieus as crestiens ne des lors en avant n’entra  

nus hons ne fame en la terre de Bretaingne qui venist en la terre de Gorre qui en tel 

maniere ne fust en servage par l’establisement que li rois Eurains i fist et jura. Et le fist 

jurer a totes les gens que ceste cotume seroit tenue jusqu’a cele hore c’uns chevaliers i 

entrast qui passast uns des pons par sa proesce et apres conqueist le chevalier qui le 

pont devroit garder. Ceste cotume fu maintenue si i vindrent maint bon chevalier et tuit 

furent conquis et en servage et remerent en sougession.  

 Cele terre tenoit ore Bademaguz cil cui Galehouz avoit sa terre conmandee et cil 

avoit un fil qui avoit non Meleagans si estoit chevaliers molt preus et molt gens et molt 

bien taillez de menbres et de cors et de molt haute proesse estoit. Mais se li peres fu 

loiax et preus tex con li dus de Rones l’avoit tesmongnie a Galehot, Meliagans ses fiz 

estoit de molt autre maniere car il estoit fel et cruex et mesdisans et traites ne ja 

n’anmast home qui devant lui loast un chevalier de proesce qui en lui fust (159vI) ne ne 

cuidoit qu’el siecle eust un si bon chevalier con il estoit. De tesches estoit entichiez 

Meleagans, mais de biate de menbres et de cors avoit il molt grant plante fors tant qu’il 

avoit rous la barbe et les cheveus et de proesce avoit il tant qu’il n’avoit si haute cort so 

ciel, se il i fust esprovez ou l’en ne le tenist a un des plus chevalereus. Il estoit del regne 

de Gorre venus en la terre de Sorelois por veoir Lancelot san plus por la grant parole 

qui de lui estoit car il ne cuidoit qu’en nul home poist avoir tant de proesse con les gens 

en metoient sus a Lancelot. Et quant il l’ot veu ses pris a assez mains que devant et dist 

que cors n’avoit il mie en qoi si grant proesce poist gesir, car mains grans de lui n’estoit 

il mie ne mains corsus et cuer cui doit il avoir assez por estre li miexdres chevaliers qui 

onques fust. Des lors en avant n’ot onques bien cuer vers Lancelot et la nuit ala il veoir 

son pere a son ostel si en conmanserent a parler et li preudons a loer conme cil qui bien 

le savoit faire. Et cil li dist : « Biax fiz or as veu Lancelot dont tu avoies si grant fain et 
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que t’ansanble ? ». « Quoi », fait il, « m’en doit il senbler ? Il i a bial chevalier de cors 

et de manbres qu’il a ». « Coument ? », fist le preudons, « N’a il assez cors et menbres 

por estre bons chevaliers ? ». « Oil », fait Meleagans, « car chascuns puet estre bons 

chevaliers del grant don il est et del pooir, mais l’an met sus a cestui maintes proesses 

qu’il ne puet pas en lui avoir ». « Or saichiez », fait Bademagus, « qu’il est li mieudres 

et des grans et des petiz et des moiens ». « Ja Diex », fait Meleagans, « n’aist ore as 

autres chevaliers quant ciz est miedres de touz. Mais ciz a acointe le roi Artu et cex de 

son ostel et Galehot, votre signor, qui de lui ne se puet soufrir pour ce si a tout le pris 

del monde conquis qu’en ne parole se de lui non. Pour ce si est fox qui ne serche totes 

les terres, car jamais nus ne sera loez se par l’estrange gent ne l’est, ne cil n’a mais le 

pris et l’ennor qui le desert mais cui aventure le done ». « Tant saiches tu », fait ses 

peres, « que grans lox ne puet pas longuement durer s’il n’i a molt de verite et les 

proesses de cestui sont si esprovees et pres et long que bien doit avoir et los et pris de 

tout le monde ». « Par Dieu », fait Meleagans, « d’autresi bien en i a d’esprovez con il 

est et d’autretant chevalereus et si est grans et gens et bien tailliez je ne cuit estre pas 

mains a pers de lui ne de cors ne d’autres manbres et cil est preus ne hardiz, je ne sui 

coars ne mauvais et cil est prisiez et honorez de cex qui le quenoissent je ne sui pas 

tenus por recreans en mon pais ne por (159vII) failli ». « Or saichiez », fait li peres, 

« que se tu i est prisiez en ton pais, que cil l’est plus car il est prisiez en son pais et en 

mains autres et el tien pais meismes est il prisiez et loez de mains qui onques ne le 

virent ». «  Ja sont encore li sogist en nostre terre por qoi nes vient il donques requerre 

et deleivirer par proesce ? » « Plus grant chose », fait Bademagus, «puet avenir ». 

« Mais Diex », fait Meleagans, «ja ceste n’avandra a nul jor, ne ja Diex ne m’aist se je 

desir tant rien en cest monde con mon cors esprover envers le suen ». « A ce », fail li 

peres, « porras tu bien venir, mais il n’apartient pas a chevalier qui preu se fait qu’il die 

vilenie d’autre ne qu’il se lot plus d’autrui ». « De lui », fait Meleagans, « ne di ge 

vilenie nule mais je blasme cex qui li mestent sus plus de proesse qu’il n’i a, ne moi ne 

loge mie plus que autrui, car je ne di chose que je ne saiche et ge et maint autre ». « Or 

laissiez atant », fait li peres,  « la parole ester car les oevres de chascun s’esproveront et 

je cuit que ansois que tu partes de moi, verras tu tant faire de lui que la ou tous li pris et 

l’onors del monde demeure ne sera nus honores ne servis fors lui seul ». Ensi remessent 

les paroles entre le pere et le fil. Et en tel maniere demorerent avec Galehot cil baron 

por aler a la cort l roi Artu si murent apres le parlement trois jors sans plus et 
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chevaucherent a jornees molt a aisies. Et Meleagans voit la grant feste et la grant honor 

que Galehot fait a Lancelot si li poise molt an son cuer et tous an ait de fine envie.  

 Tant ala Galehot et cil baron que a Caamalot sont venu. Si fu molt grans la joie 

que li rois Artu fist et cil conpangnon de lui et de Lancelot et de ses gens. Et la roine ne 

fist pas joie petite, mais molt grant et tuit cil et celes qui furent avecques li. Molt fu 

grans la cors et haute que li rois tint a cel Noel et encore fust ele assez plus joieusse se 

ne fust por la desloiaute qui a la roine fu susmisse et tan en pesoit a maintes gens qu’il 

ne se pooient esbaudir. Landemain de Noel prisent un behordeis les gens Galehot contre 

les gens le roi Artu par l’amonestement Lancelot. Si furent troiscens d’une part et 

troiscens d’autre si fu pris li behordeis as escus et as lances sans plus d’armes. Cel jor 

behorda Lancelot et fu de vers les gens le roi Artu (160rI) por ce que de la table reonde 

estoit remes et avec lui furent assez remez de prisiez bachelers de la maison le roi Artu 

et d’autre part l’ot assez de prisiez chevaliers et de riches barons. Li rois des Cent 

Chevaliers qui mo[l]t estoit envoisiez et enmoreus et bien li paroient encor ces plaies 

que Hestor li avoit faites et si i fu li rois premiers conquis et li rois Caloz, et li rois 

Clamadex des Hautes Illes. Et Meleagans de Gorre et maint bon chevaliers cil qui 

desirroient le joster prirent les rens. Si comancent lances a pesoier et sor cors de 

chevaliers et sor escus. Si le pristrent molt bien a faire et d’une part et d’autre li rois et 

Galehot et les grans merveilles des chevaliers qui pas ne behordoient i vont veoir le 

behordeis. Et la roine fu montee en haut en une tor entre li et la dame de Malohaut et li 

behordeis estoit en mi les pres tres devant eles. Eles esgardent les chevaliers qui se 

deportent si en i a assez qui molt se painnent de bien joster por ce que ces les esgardent. 

Si en i a assez et d’une part et d’autre qui molt bien jostoient et bien et bel et Lancelot 

seoit sor un cheval Galehot qui molt estoit fors et hardiz, mais il estoit tirans et annuieus 

a tous homes fors qu’a Galehot qui sor touz homes estoit fors. Li chevaus fu nistes et 

ignias a grant merveille et cil fist sus qui molt bien et bial s’en sot aider et molt ama le 

joster et le deport. Et se le fist plus volentiers qu’il savoit cel i pres de lui dont tous ses 

bien faires venoit. Il laisse corre contre le rens, si adresce au roi Calot et il a lui, et le 

cheval vont tost et n’airent de long et furent andui fort et preu si pesoient lor lances et 

s’en vont autre. Et lors comance Lancelot a brisier lances et a voler parmi les rens a 

destre et a senestre et a esrachier escuz de cox et a porter chevaliers a terre. Il ne fait se 

merveilles non tout a veu ne l’en ne regarde se lui non. Et lors li adresse li rois des Cent 

Chevaliers qui molt jostoit bien et bel et cil li relaisse corre qui molt desire le joster. Les 

lances furent roides et cortes et arroondies devers les fers, si vindrent tost enbedui et bel 
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et droit li rois a failli au joster et Lancelot fiert lui si durement qu’il li apoia la haute 

desus a la barre de l’escu que les aiz ne sont si fors qu’eles ne croissent. Li rois fu fors si 

ne se mut des arsons et la lance archoie si vole en pieces. Et il vindrent si pres apres que 

li chevaus Lancelot qui fu tirans hueta el roi et a son cheval si durement qu’il porta a la 

terre et l’un et l'autre et il nel regarda onques, ains adresce del retrous qu’il tient a I 

chevalier qu’il voit chevalier venir. S’il en fiert de tel vertu qu’il par desus la crupar 

(160rII) del cheval le porte a terre. Li rois des Cent Chevaliers fu relevez si ot reprisse 

lance et se remet el rent et laisse corre a Lancelot et il a lui. Il brissent lor lances enbedui 

et Lancelot se rehurte si a lui outre son gre que lui et le cheval porte tout en I mont et 

chai si duremen qu’il n’a os ne manbre qui ne s’en sente. Il s’en passe outre et Lioniax 

vient a lui si li dit : « Sire, car dessendes de cel cheval, car il blesera et vous et autrui ne 

il n’a home si aluec a cui il ne fust mes a aisiez ».  Mais Lancelot desire tant le joster et 

l’envoisier qu’il ne veut dessendre, car tant perdroit de son tans se li est avis con il 

mestroit au dessandre et au monter. Atant relaisse corre tout le re[...]nt la lance misse 

soz les sele si en contre Meleagans de Gorre qui contre lui venoit sou le grant des tr[...] 

gent et apert assez et ot lance corte et grosse don al se savoit molt bien aidier. Il 

s’entrefierent de si tres grant aleure con il venoitent sor les escus si qu’il font totes les 

lances voler en pieces, outre s’en passent que li uns ne li autres ne s’en desconvoie ne 

tant ne quant. Si poise molt a chascun de se qu’il n’a abatu son conpangnon. Maintenant 

vont lances prisses et s’entrevient sans arester et Meleagans fait voler sa lance en pieces 

et Lancelot li apoie la soie a541 la bocle et ele fu grose et corte et il l’enpaint de542 tel 

vertu que li estainz s’en depart et vole a ter[r]e et li cuirs est ronpuz et depeciez et les ais 

pesoient et esinient li escus li hurte as bras et li [...] li est ancors serrez que la senestre 

mamele et les cotez s’en senrent et li escuz est si enpiriez a l’apoier de la lance que 

parmi le pertrus pot voler uns espriviers. Sa lance li hurte as bras si le hurte les la 

memele el chief des543 cotes la ou eles joingnent au piz si durement que par un pe que 

despbrisiez n’en ja i mais il ne remest pas tant es arsons ains vole a terre. Et est si 

estonez al cheoir qu'il li sanble qu’en dui li fil li sorent vole hors de la teste. Et li 

chevaus Lancelot qui fu tirans si hurte si durement el cheval Meleagans que a la terre le 

porte tel contee que la senestre espaule li a esrachie del cors et son col tout debrisie, si 
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gist li sire d’une part et li chevaus d’autre. Et cil se lance outre qui de riens n’a paour, 

fors de ce que lances ne faillent si en a une reprisse et revient tout le rent ariere et 

comance a brisier lances sor chevaliers et sor chevaus et chevaliers a abatre par panez 

d’escus et par hurter a ax de son cors et de son cheval. Si fait tant que tuit se delitet en 

lui esgarder. Et lors fu montez Meleagans sor un molt bon cheval(160vI) car son duel 

vodra ou acroister ou a alegier si ot prise une lance frairine grosce et corte et fu molt 

bien aguissie par devant. Il vient en contre Lancelot tote le rent et cil ne l’eschua pas 

ains li adresce molt justement et cil l’avisse molt bien cel fiert parmi la senestre cuisse, 

li fus fu roidiez et agus si s’en va outre parmi la coureture de la sele jusques es avez et 

onques ne fuie de tranchier quan qu’il ataint duc a l’arson deriere. Lors est tote volee en 

pieces duc en milieu. Et Lancelot fiert lui en haut, si le charge si durement que tout le 

fait ploier sor la crupe del cheval et la lance cole jus de l’escu sans pesoier. Et Lancelot 

s’en va outre si enporte le tronson dedans la cuisse et il la ert si l’arache il meismes a 

quelque painne et li sans en saut hors a grant rusel. Et Lionias vient pongnant si li a 

bendee et cil devers Galehot en sont si dolent et esbahi qu’il gestent jus lor lances et lor 

escus et dient qu’il ni behorderont, mais  n’il ni a celui qui de tote paour n’ait de ceste 

felenie que l’en li doie mestre sus. La novelle vient au roi que bleciez est Lancelot et il i 

est venus pongnant, mais Galehot ni fut mie, ains estoit el chief des pres ou parloit a sue 

baron d’un grant afaire. Et li rois vient a la plaie bender et quant Lancelot le voit si li 

crie : « Por Dieu merci que ceste chose soit selee a Galehot, car cil le savoit sire », fait 

il, «  je sai bien qu’il osteroit ja hors de son sens, car il cuideroit que je fusse trop 

bleciez, et certes je n’ai point de mal ». « Or n’aies garde », fait li rois, « que cele sera il 

molt bien. Mais atant pue bien remannoir li josters que il tuar  fust il comenciez ». Lors 

jure son sairement qu’il ni aura mais hui cop feru de lance sor escu. Atant se sont tuit 

departi et li rois enmainne Lancelot et la novele fu venus a Galehot ou il consilloit que 

Lancelot estoit ocis544 et il se pasme. Maintenant quant il revint de pasmisons, si plaint 

et regrete son conpangnon. Lors fiert des esperons cele part ou il estoit et li rois li vient 

a l’ancontre et li demande ou il cort. « Ha sire », fait il, « par Dieu merci, est Lancelot 

navrez a mort ? ». « Coment seroit il navrez a mort », fait li rois, « ja n’a il plaie ne que 

vous ». « Mais nos cuidames qu’il fust bleciez molt durement por ce qu’il fu avisis ferus 

desous la cuisse ». Lors le mainne li rois a Lancelot si li mostre la coureture de la cele 

tote percie duc en l’arson. Mais la plaie li fu molt bien selee del tout en tout. 
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Atant(160vII) s’en sont venu par l’ostel la roine si truevent que ele avoit une plaie en la 

teste molt grant et parfonde et avoit assez rendu sanc. Li rois li demande ou ele avoit 

prisse cele plaie. « Sire », fait ele,  «  la novelle vint a moi que Lancelot estoit ocis545 et 

moi fu avis que je li vi traire fors des cors un tronson de lance. Si en a si grant angoisse 

a mon cuer que je ne me poi sostenu si m’esbloierent li oil et li cuers me failli si chai si 

durement en contre I estelon que ainsi me blesai con vos veez ». Lors li dit li rois a 

conseil que ele retaingne Lancelot et li fasce sa plaie atorner si celeement que ja Galehot 

ni sache rien. « Coment, Sire ? Dont » , fait ele, « a il dont plaie ? ». « Oil », fait il, 

« une, mais ele n’est pas grans ». Et il est molt tart a la roine qu’il s’en soient ale tuit. Et 

li rois dit : « Alons nous en si laissons a ceste dame afaitier sa plaie ». Atant s’en partent 

et ele retient Lancelot et dit que a lui veut parler et il remaint molt volentiers. Et la roine 

le fait ases mires sa plaie afaitier et ele meismes est a l'afaitier que molt s’en paine. Ensi 

fu Lancelot vint et un jor que onques Galehot ne sot qu’il fust navrez tant que touz fu 

gariz. Et Galehouz en avoit tous ses barons envoiez des le londemain que Lancelot fut 

navrez. Si lor ot comande que la veille de la chandeleur fussent tuit a Bedingran en 

I[r]lande, car li rois i avoit ja proie qu’il i fust por le jor de la roine qui lors seroit. 

 Mais si tost con Lancelot fu navrez, envoia Bademaguz son fil parvint, car  grant 

paour avoit de lui et des lors vint puis la grant haine que li uns d’eus deus546 depuis vers 

l’autre. Ensi demorerent petit  entre Galehot et son conpangnon avec le roi Artu duc au 

jor de la Chandelor, lors murent por aler a Bedingran bien uit jors devant la feste. Et 

quant il vindrent la, si furent ja venu les gens Galehot547.  Si le sot li rois mervilloz gre 

por ce qu’il i ert venus si honoreement. Lors vint Lancelot a Galehot et si li dist : « Sire 

vos savez548 bien que je sui  a vous atandens de totes choses por ce que je sai que vous 

m’amez plus que nus hons ne je ne me sai a cui plaindre ne cui consillier se a vous non. 

Et vous savez bien coment ma dame est retee et apelee de ceste desloiaute. Et g’en sui 

tant a malaisse que je n’el porroie dire, car sans li ne porroie ge nule joie a avoir. Si 

covient que nos i metons conseil car je enmeroie miex ma mort que ma vie se ma dame 

en estoit atainte, car miex me vodroit honoreement morir que vivre  a hont et a dolor ». 

« Biax dous amis », fait Galehot, « je sai bien pres a l’ocoison con ele vait, mais (161rI) 
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dire ne la vos voloie, car l’en doit garder de correcier se que l’an amme a son pooir et se 

vous estiez saige, vous ameriez le deseurement de lui et del roi sor totes choses549, car 

ainsi porriez avoir   joie li un de l’autre a tous jors mais, car la plus haute aisse qui en 

terre soit, si est avoir sovent la conpangnie ue l’an plus ainme. Et la grainde chose des 

terriennes dolors si est d’el perdre. Et sachies que par un pou que je ne fis ja une chose 

par mon cuer a aise mestre que je ne vodroie orrendroit avoir fait por tout le monde. Et 

si vous dirai qu’es chose se fu et si ne la dis onques a nul home ne ne dirai, se prestres 

n’est. Il fu voirs que quant vous remainsistes de la mainie le roi Artu que nule grignour 

dolor ne me poist el cuer entrer fors seulement de vostre mort, si me pansai que en une 

maniere vous pooie tenir a tous jors mais, car la premiere fois que li rois s’aprocheroit 

de la terre de Sorelois, si li feroie tolir la roine si que jamais nus s’aperceveroit par cui 

se auroit este fait. Et puis li auroie a tous jors mais votre conpaignie. Mais apres me 

repansait que vous estiez de ma dame si au desous que cele s’en corresoit, vos en istriez 

del sen, et i si vous auroie mort si seroie traitres et murtriers » « Ha Sire ! », fait 

Lancelot, « mors fu se je sans nule faille se ma dame s’en corresast, mais se ele en fust 

lie, joie en euse et ne porquant quel chose et quel joie g’en doie avoir, g’en meroie miex 

a toz jors mais le consirer que faire chose por quoi ele fust deshonoree, car je ne l’ain 

pas por ma joie que por la soie ». « Tant saichiez vous », fait Galehot, « que por ce le 

laissai je outreement et si nel vodroie je ore avoir fait por tout le monde gangnie, car se 

je en oi onques nulles bontez totes fussent perdues par c’est c’est mesfait. Mes cuers qui 

est a malaise et jor et nuit porchasse volentiers aligissement de ses dolors, et s’abandone 

a mains meschiez por sa joie recovrer s’il avient chose que li deseuremens i soit que ja 

Diex nel veille et si le devriez vos voloir. Nus ne fu onques sires con vous seriez de 

votre joie, car je vous donroie si bele terre et si riche con est la terre de Sorelois, non 

pas a vous, mais a ma dame et ainsi auriez votre joie toute enterine et abandeneement 

que vous avez ore a tart et en repost, car cil vous plaisoit et vous et li amener votre joie 

sans amener folie et sans pichie et si porriez prandre li uns l’autre par550 mariage et ainsi 

averiez vostre joie (161rII)  toute enterine a touz jors mais ». « Sire », fait Lancelot, « se 

ceroit la chose de toutes que je plus desirroie, cil plaisoit autresi a ma dame conme a 

moi, mais por rien nulle cil ne li plaisoit nel voroie ». « Je sai bien », fait Galehot, « que 

riens nule vous ne vodriez ou sa volontez ne fust, mais ce ces cuers est si fius et si vrais 
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con je le cuit, ele ameroit miex une petite honor dom ele fust dame avecques vous que 

ele ne feroit a estre dame de tout le mont si perdist vostre conpangnie. Ne ja de ce que 

on la met sus, n’aiez paour, car se ele se depart del roi Artu, vous avrois sovent sa 

conpangnie car g’en cuit molt bien panser ». « Sire », fait Lancelot, «tout ce n'en je 

grieve fors d’une chose, de ce que li rois a jure son sairement que ce ele est de ce atainte 

riens nule ne la garentiroit qu’ele ne muire. Et se ele i muert de ce, sui ge tous consilliez 

que je morrai ». « Or soufrez atant », fait Galehot, « car de la mort n’a ele garde, car je 

l’en cuit a laide de Dieu et de la vostre bien garentir ». « Sire », fait Lancelot, « et je 

vous en pri por Dieu et por li apres qui tant vous ainme et por la moie amour que vos 

prisaste ja tant anmor que vous en lasastes  dis et nuef roiaumes a conquerre ». Et lors li 

chiet as pies et Galehot l’en lieve si li baise551 et la bouche et les ielz molt doucement et 

puis li dist : « Or soiez tous seurs et n’aiez garde de ma dame, car vous m’enverrois 

ansois mort552 que ele i muire et vous apres et puis toutes les gens de vint et nuef 

roiaumes dont je sui sires, car desoremais la pran ge bien en contre tous homes en  

conduit ».   

 Ensi aseure Galehot Lancelot et d’autre part atant li rois et ses barnages la fauce 

roine au jor qu’il li avoit done et estoit avec lui tous li conseus qu’i l pooit avoir et de ses 

clers et d'autre barons que il avoit tous mandes. Au jor de la Chandelor vint la danme et 

ot avec li des barons et des chevaliers grant conpangnie. Ele vint devant le roi et recorda 

Bertolais li vias, les covares et les paroles qui devant le roi avoient este dites, si con sa 

dame c’estoit conplainte et con il c’estoit por li por offers de la bataille et autant con il 

en vot faire a l’autre fois, en offr’il a faire a celui jor. Quant les paroles a la dame furent 

dites si se dressa li rois Bademagus de Gorre li plus saiges qui laiens fust de son aage et 

dist : « Sire, nous qui somes a la partie ma dame la roine, avons bien oie la conplainte a 

cele autre dame de la si con ses chevaliers la por li dite et ele la otroiee. Et l’autre 

conplainte que sa danmoisele553 nos fist avons nous bien aprinse par seus qui furent au 

conplaindre, ne chose que sele dame meste sus a ma dame, ne ses chevaliers ne sa 

pucele(161vI) ma dame n’en quenoit rien ains le nie tout coume cele qui en est sauve et 

bien en iert garnie par Dieu avan et par ses amis apres quant besoins i ert. Mas parmi 

tout ce que la droiture ma danme est si seue come de seli qui lonc tans a este roine sans 
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chalenge. Et encor est en la saisine et el poir, ja nos por  ma dame n’en plaidera ja por 

amender son afaire ne por s’anemie grever. Mas por ce que ses drois soit seuz de 

maintes gens, ele se met autreement el jugement de votre cort, car bien set qui ne 

guenchira ja de droit ne par li ne por autrui et se votres jugemens dit que ma danme s’en 

doit desfandre ou par bataille d’un chevalier ou de deus ou de plus aa la bataille se 

tandra. Et se drois aporte qu’ele s’en desfande par juisse, ele le prandra molt volentiers 

selon les cotumes qui el roiame de Logres sont establies, c’est a dire que cele de qui554 

de ceste desloiaute sera encorpee soit destruite et dannee se ele en chiet. De celui 

destruiement meisme dont ma madame seroit destruite se ele iert atainte. Et vous 

meismes gardes que de ce soiez bien seurs conme jostice ».  

 Atant se tost Bademaguz si sera cist et li rois Artu dit a la555 dame : « Bele dame, 

vous avez bien oie la responce de cele dame cui vos encorpes556 de ceste si con cil la dite 

que vous oi avez parler et que ele se met en jugement de557 ma cort ne fait pas grant 

senblant de tort avoir. Et se vous i volez mestre orendroit, vous ferai dire le jugement si 

en dites se que vous en baeez a faire ou de l’oir ou des laissier ». « Sire », fait Bertolais, 

li vieus, « je sui mais de tel aage con vous veez, si sui pres del droit ma dame a 

desrainier si con je l’offri a l’autre fois et se en ce n’a assez, ma dame aura tex tesmoins 

con tous les barons de Tamelinde et grant partie des barons qui furent norri en la maison 

mon signor le roi son pere dont Diex ait l’ame ». « Sire chevaliers », fait li rois, « j’ai 

bien oi se que vous avez offert et ore et autre foie, ne ne vous dotes vous mie a mestre el 

jugement de ma maison se vous avez droit, car il ne vous grevera por autrui aligier a tort 

ne coment ceste desloiautes soit provee ou par bataille ou par tesmoing ou par joste. 

Toutes vois ne doit ce pas estre fait sans jugement et se vous le refusez il ne sanbleroit 

pas que vous eusiez droit(161vII) puis que cele le demande qui plus est amee de mes 

barons que vostre dame. Et cil vos devoit un pou grever si nel deveriez vous pas refuser 

, car a outrage et a desdeng seroit tenu ». « Sire », fait li chevaliers, « et madame s’en 

consillera ». Lors s’etraient a une part si en parolent et loent li un qu’ele atande558 le 

jugement et li autre nel loent mie. En la fin, apele Bertelais la danme a conseil tout sol a 
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sol et li dist : « Dame vous savez bien coment il est, car vous n’avez droit en ceste 

chose. Et se la roine Guenievre qui de cest blasme se sent sauve, veut prandre le dieu 

joise ele l’avra et se ele en est sauve, riens nule ne vous garentiroit que morte ne fussiez 

outreement et se la chose vient a la bataille a se aura ele tout gaangnie, car saiens est la 

flors de tous les chevaliers del monde. Et cil qui se conbastroit por la roine ne feroit pas 

bataille sans sairement et puis que li sairement seroient fait, se conbatroit vostres 

chevaliers a grant meschief, car il se conbatroit en contre un bon chevalier si i porroit 

bien avoir danmage ». « par foi », fait cele, « j’ai par vous enprinse ceste chose, si m’en 

consilliez, car je n’en esploiterai ja se par votre conseil non ». « Or vous dirai dons », 

fait Bartelais, « que nous ferons ». Nous demanderons le roi un respit  duc a demain et 

dirons que nostre baron ne sont mie tuit venu, ne sans vos barons ne vous oseriez vous 

mie entremestre ne del refuser le jugement, ne del atandre. Et en que vint, nous en 

consillerons coment nous en perrons mielz esploitier ». A cest conseil se cient la dame. 

Lors sont venu as autres barons, si lor dient et il si acordent tuit et bien si acordent 

conme cil qui de la traison ne sevet rien. Lors sont venu devant le roi et Bertelais dit la 

parole ensi con li l’avoient devisee et porparlee entre lui et sa dame. Li rois dit que puis 

qu’ele n’avoit tout son conseil, le respit ne li puet il pas refuser belement. Il li ostroie le 

respit et ele se part de cort tout maintenant et chevauche selui jor tant loing conme ele 

puet. La nuit se conseille a Bertelais et il li dist : « Dame, vous ne vendrois ja a chief de 

ceste chose si ce n’est par molt grant sen. Et quant [...] a une si haute chose enprinse, 

l’an ne la doit pas laissier por traison que l’an ne vengne au desus de son afaire qui le559 

desir en puet avoir(162rI), car molt a cil grant confort de desloialte cil la fait qui par ce 

de son grant desir  vient au desus et vos vandrois au desus del roi Artu se vous si volez 

faire que je vous loerai ». Et cele li creante qu’ele le fera. « Or vos dirai dons », fait cil, 

« que j’ai pensee de ceste chose. Vous manderois le matin au roi qu’encore n’est pas 

venus tous vous votres conseus, si li priiez encore conme a votre signor loial qu’encore 

vous doint respit d’un tot seul jor et il ne vous en faudra pas, car trop est dous et 

debonaires. Et je li envoierai d’autre part I chevalier qui li dira qu’il a I des grignor 

senglers del monde en la forest de Bedigan. Et li rois chasce trop volentiers, si sai bien 

qu’il i ira tot maintenant et nos aurons aparillier quarente chevaliers tres tous armez, si 

ert pris si legierement que ja n’i aura cop feru. Et quant nous le tandrons en la terre de 

Tamelirde, ge n’ai pas paour que nos nel fasons del tout aler a a nos voloirs ».  
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La dame s’acorde bien a ceste chose et Bertelais meismes eslit trois chevaliers por aler 

querre le respit et le quart qui ira dire la novelle del grant sengler. Au matin vinrent tuit 

qatre grant piece ains jor et vinrent abedui grant molt matines, si treverent le roi qui de 

la messe estoit issus. Li tiers li dient le mesaige et il l’otroie molt volentiers. Et560 quant 

il s’en furent parti, si ne demora gaires que li autres chevaliers revenint  et dit au roi : 

« Diex saut le roi Artu et sa conpangnie. Rois Artu, je t’aport noveles estranges qu’en la 

forest de Bedingran a un sengler si grant et si mervilleuz que onques mais si grans ne si 

fiers ne fu veus en nule terre. Il a tant mal fait en cest pais que nus n’ose mais mostrer 

hors de fortresce, car il a ocis homes et fames et enfans. Il est tant crueus que nus ne 

l’ose atandre, car nus n’oi mais parler de si grant porc. Et por ce que la terre est en votre 

garde et en votre subgession/gestion, por ce vous en vien ge faire la clamor por le 

conmun de tout le peuple. Et se vous n’en delivrez le pais, vous n’avez pas deservi 

desoremais que vous soiez apelez par non de roi ». Atant se tost li chevaliers et il ot 

devant le roi des plus preus chevaliers de son ostel. Et Dodiniax li Sauvages si li dist: 

"Ha! Sire, por Dieu, ales le chacier le porc, si sera grans depors an bachelers de votre 

ostel". A ces paroles estoit Lancelot laiens, si s’en cort a Galehot qui esloges dehors 

estoit, si li conte les novelles del sengler et li prie qui ne destort pas que li rois ne voisse 

chacier, « car nous irons », fait il, « grant partie de (162rII)  de bachelers ». Lors vient 

Galehot devant le roi et si tost con li rois le voit, si li dit : « Galehot, or ni a que de 

monter, car le grignor porc dont onques nus hons oist parler, poez trover en la forest de 

Bedingrant ». Et Galehot dit que la chasce le plairoit molt aveoir de si fier porc. « En 

non Dieu », fait li rois ». Et vous l’averrois et bien saichent li legier bacheler de laiens 

qui se sont vente de lui ocirre que molt seront preu et il nel s’il i viennent ansois de 

moi ». Maintenant se corent aparillier por aler au bois grant partie des bachelers de 

laiens et li rois monta il nelle pas et fist aporter a mengier el bois, car il i vodra digner ce 

dit. Li rois s’en va el bois, si li sievent Galehot et Lancelot et si autre conpangnon. Et li 

chevaliers va avant qui li a dites les novelles del sengler. Si les mainne la ou il savoit 

que li agais devoit estre des quarente chevaliers. Et quant il en vindrent pres, si dist li 

chevaliers au roi : « Sire, li liz au porc est pres de ci et se vous venes tuit sor lui si con 

vous i estes ensanble, il sera en avanture d’estre perdus, mais menez i vous tiers san 

plus ou vos ou autres ». Li rois prent avec lui deus vencors et un berseres et vont apres 

le chevalier qui les conduit tant qu’il s’enbatent desus l’agait. Et quant li chevaliers les 
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voient, si les asaingnent de totes pars. Quant li rois voit qu’il est trois, si mel la main al 

espee, car il se voloit desfandre ains qu’il morist par sa defaute. Il prannent tout 

maintenant les veneors pu[i] s viennent au roi, si li ocient son cheval et il a un chaine 

adose si se desfant trop durement et il li dient qu’il n’ose se desfandre pas que desfance 

ni a mester. « Ne vous n’avez garde », font il, « de mort. Car ci n’a home qui561 ne vous 

aint ».  Li rois ne les croit pas de ce qu’il dient ains se562 desfant trop durement et il 

dessendent a pie duc a dis. Si  li corent sus et le prennent as bras et le gestent desous 

aus. Si l’ont pris et lie a force et le mainnent a la mer au plus droit que il pueent. Et li 

chevaliers qui amene l’avoit, met I cor a sa boche qu’il avoit pandu a son col, si 

s’entorne corant non pas la ou il enmenoient le roi, mais d’autre part. Quant Galehot et 

cil conpangnon oient le cor, si fierent apres des esperons ne ni a celui que jamais i cuit 

atans venir, si vont cele part ou il ont le cor oi. Et li chevaliers se mi a toz jors corrant la 

ou mielz les cuide desvoier. En tel maniere les fanloie duc a la nuit et lors s’en partirent. 

De tex i ot qui jurent en la forest et quant Galehot et li autre chevaliers prisie furent 

venu a Bedingant563, si conterent les novelles qui molt oreverent a la roine, car bien li 

dist tantost li cuers grant partie de sa mescheance. Et molt en furent esbahi tuit li baron, 

car bien savoient(162vI) que li rois n’estoit pas de tous ames. 

 Au matin se leva Galehot molt matin et rala en la forest por le roi querre et tuit 

cil qui i avoient este le jor devant et maint des autres. Mais avant564 coumanda Galehot 

au roi Bademaguz qu’il fust elleu le roi se la dame venoit. « Et faite la, « fait il, » si seur 

conme ele vodra que ce qu’ele fera par devant, nous sera estable par devant mon signor 

le roi ». « Ales, Sire », fet Bademaguz que bien en sera panse ». Lors s’en va Galehot en 

la forest et quant vint a hore de tierce si vint la danme a la cort et demanda le roi autresi 

con s’ele n’en seust rien. Et li rois de Gorre li dist : « Dame, li rois meismes nos a 

laissie en son lieu soie merci, car il est ales en un suen grant afaire qu’il ne pooit a 

s’ennor laissier. Mais se vous avez paour que vos n’aiez par nous autre si grant droiture 

con vous auriez par lui meisme, nous vous en ferons si seure que bien vous ende veriez 

atant tenir». Cele dit que ja droit n’en prandra par home nul que par lui, « car la 

querele », fait ele, « est autresi soie conme moie. Si sai bien qu’il est tant loiax et tant 
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piteux qu’il m'en ai droit la ou vous autre m’en metriez hors a vos pooirs. Mais je sai 

bien qu’il s’est destornes par mauvais conseil qu’il a eu et ge sofferai tant que gel puisse 

amender par Dieu et par mes amis et se Dieu plait, cil a tort vers moi encor s’en 

recordera en aucun tans ».  Lors s’en vot la dame partir et Bertelais li dit : « Dame, se 

ne ferois vous pas. Ains atandrois encore le roi une piece, tant qu’il soit hore de partir ». 

Et ele atant duc a droit hore et lors s’en part et va gesir tant com ele puet loing de la 

cort. La nuit revindrent cil que le roi avoient quis et distrent qu’il avoient cerchie la 

forest de totes pars n’onques del roi ne porrent trover ensengues, fors tant que son 

chaseor troverent mort. Et lors comenserent a faire trop grant due tuit565 cil et totes celes 

qui l’enmoient. Et la roine fait grant duel sor touz les autres, ne ni a ne li ne autrui qui 

ne cuit que li rois soit mors.  

Apres demora la roine et les autres gens en la terre bien quinze jors et furent par 

tout envoiet li mesaige por le roi querre, mais onques nus verite ne pot savoir. Et lors 

s’en retorna la roine en la terre de Bretaingne et vint sejorner a Carduel qui estoit bone 

citez et bie[n] a aisie et fu avec li Galehot et ses conpains et les privees gens de son 

ostel. Et si i fu messires Gauvains et messires Yvein ses cousins et Keus, li seneschaus 

cig  ne laisserent onques la roine tant com ele fu a Carduel ou ele demora molt 

longuement.(162vII) Mais or se tait li contes de li et de sa conpangnie et retorne au roi 

Artu qui est en prison a Tamelirde. 

Li contes dit que quant li roi Artu  fu menez a Tamelirde si ot mo[l]t grant paour 

de soi meismes [...st] quant la dame fu venue, si li espoanta molt de premiers et dit : 

« Rois Artu, or vous tien ge en mon pooir et puis que debonairement ne puis avoir de 

vous droiture, g’en prandrai de vous si grant la vengence que tous mes cuers en iert 

esclairiez. Et tuit cil qui jamais en566 orront parler, m’en tanront a viguereuse, si me puis 

bien venter d’une chose que je vous ai si seleement en prison, que ja hons de votre terre 

ne saura verite de vous, tant con vous vodrai tenir. Et sachiez que desormais aurois 

assez honte et  messaise ». Ainsi le menasse la dame au comencier, mais apres 

conmanda qu’il eust quen qu’il sauroit deviser, fors eschaper, car molt voloit qu’il eust 

de ces volentez an la prison. Si li faisoit sovent de grans conpangnies et molt la trova li 

rois cortoise et bien afaitie et molt la prisa li rois en son cuer et disoit a soi meismes 

conques ni es si vaillant fame n’avoit veue, fors la roine, ne  nulle riens ne savoit en 
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quel lieu il estoit en prison fors la dame et sa privee maisnie, cil qui estoient de son 

conseil. En tel maniere est li rois Artu en la567 prison  Guenievre a Tamelirde et a quen 

que ses cuers desire fors la prison qui li avoie. Si ne parole plus li contes ci endroit, 

ansois retorne a la roine et de sa conpangnie qui sejornent a Carduel et des barons de la 

terre de Bretaingne. 

Ansi s’en vint sejorner la roine et sa conpangnie a Carduel con vous avez oi. Et 

quant li baron de la terre de Bretaingne dont li plusor n’avoient gaires anme le roi, 

sorrent qu’il estoit ensi perdus. Si conmenserent a reveler tel qui devant no[...] mot dire 

et si se comenserent a guerroier et a forfaire l’un  l’autre et fure conmenciez li niaus et 

la desloiautes que li rois avoit abatue a son pooir. C’estoit de brisier les chemins, des 

rober, d’ocirre, les trespassere, des forcer les fames maries et les puceles. Tez les 

desloiautes avoit li rois Artu abatues a son tans, car il avoit faites les grans justices de 

seux qui mesfaisoient et fasoit garder par son regne tous les chemins. Mais si tost 

conme il fu perdus, si fu remes tout quan qu’il avoit establi et s’entrecorirent sus cil qui 

le pais et la terre(163rI) voloient par lor folies trobler. Si pristrent si con vous avez oi 

menu et sovent li uns de l’autre, si en vindrent chascun jor les plaintes et les clamors a 

la roine et a cex qui avec li estoient. Ciz maux et ceste dolors ne fist se croistre non et 

enforcier de jor en jor tant que des barons de Bretangne senbleret duc a doze.  

Ce dit li contes car il cuidoient tout porvoir que mors fust li rois Artu. Il vindrent 

a la roine et a sa conpangnie li un por bien et li autre por mal et ce fu par l’ 

amovestement Aguisgant, le roi d’Escoce qui estoit cosins le roi meismes. Il firent la 

clamor de la terre qui si aloit a mal. Et dirent que bien avoient aprins par tex qui bien le 

cuidoient savoir que mors estoit li rois sans faille et ocis des anemis. Por ce si ne 

voloient plus que la terre fust sans roi568, car entant con il ni avoit este, en avoient este 

tant mal fait que a painnes seroient amende par home nul. Tout se faisoit a Guissegans 

par envie, car il n’avoit onques ame le roi Artu de grant cuer, car por ce qu’il estoit 

riches de terre et d’amis molt esforciez si se pansoit que puis que li regnes venroit par 

eslition, nus ni metroit ja le pie devant lui, car il veoit les uns a vaincre par enmi569 et les 

autres par paour et par dotance de son pooir et les autres par riches dons. En tel maniere 
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avoit fait l’asamblez de sex qui la clanmor avoient faite a la roine, si en i avoit de tex qui 

ne pansoient se bien non. Quant la roine lor oit dire lor conplainte, si fu molt 

angoisseuse. Et Galehot, qui molt fu saiges et bien parlans, et auques contrepansoit de 

lor talans, trait la roine a conseil et les autres conpangnons et dit : « Dame, vous poes 

bien apercevoir que ciz ont maise panser envers le roi et vers sex qui ame l’ont et contre 

mauvais panse convient prandre molt bon conseil. Et ge lo que vous demandes a ses 

barons un respit duc a la Paque. Et lor, se messires li rois n’est retrovez, si soient 

asanble cis qui sont desous la corone et facont lor eslicion ». A ce s’acorde la roine et 

tuit li autre et Galehot lor dit la parole atant il est arriere venus et cil l’otroient a molt 

grant painne par tel covent que sor nus570home soit establiz li afaires de maintenant et a 

por veoir la terre en totes choses, tant que l’en saiche del roi la verite. Et Galehot dit que 

ent[r]emetra conseil la roine et sa conpangnie et si i establiront tel home qui mestier i 

aura. Atant s’en partent li baron, mais ansois dient Galehot a la roine que deslors en 

avant ni aura point de sosfrance que se li rois n’est retrovez, il vodront faire signor qui 

les maintaingne et garentisse. Et la roine l’otroie molt angois(163rII) seuse et li autre 

resont molt a malaisse del duel qu’il li voient mener. Mais messires Gauvain parest si 

adoles que  riens nel puet conforter.  

En tel maniere demeurent a Carduel duc a la Pasque et lors furent asanble tuit li 

baron del roiaume de Logres et demanderent roi et dirrent que plus ne s’en sousferoient. 

Et Galehot parla a aus por la roine et por monsignor Gauvain qui tel duel font andui que 

par un pou qu’il ne s’ocient. Et il lor dient : « Signor, l’an cuide que vos aiez molt ame 

le roi Artu conme votre signor lige et or est plus grans li mestiers de mostrer la grant 

amor conques mais ne fu remest avis et se vous eslissiez si freschement et il est vis si 

con nous cuidons savoir, molt an devriez estre blasme et de lui et d’autres gens et hai, 

car bien sanblera que molt aiez haie sa signorie. Mais se vous voliez encor soufrir duc a 

I resnable terme, lor senbleront il bien que vous desiresies sa revenue », Cil dient qu’il 

sevent de voir que li rois est mors par tes gens qui l’ont veu et mort et vif « et non 

porquant encor vous consillerons de ceste chose ». Il se conseillent ensanble, si eussent 

done le respit molt volentiers se ne fust Aguisegans. Li rois d’Escoce qui est li plus 

poissans et li plus gentix hons d’aux tous. Cil dit que se li respis estoit dones d’aus tous, 

si grans danmages en seroit que nus nel porroit amender. Lors dit que ja ni seroit, car il 

seroit traites et desloiaus que si grant terre et si bele con est li roiaumes de Bretaingne, 
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lairoit aler a mal pour home atandre que jamais ne revandra. « Et cil cuident », fait il, 

« que nous le fasons por haine, que nous eussiens onques envers le roi, si lor monstrons 

que nos fasons, car je lo que nous elisons monsignor Gauvain, mon cousin, qui molt est 

preudons. Et cil nel velt prandre, si eslisiez preudome de votre regne, car assez en i a de 

preus et de tes qui sont riche de terre et fors d’amis et qui bien porroient maintenir la 

terre et garder, car la ou l’en seit home plus riche de terre et d’amis, l’en le doit plus tost 

apeler a haute chose maintenir ». Et tou ce dissoit il por ce qu’il estoit li plus enparentes 

d’aux tous et d’autre part il ne cuidoit mie que messires Gauvain que coument qu’il en 

fust proiez, que ja preist la corone por nule painne. Et quant il vint devant la roine, si dit 

por soi et por les autres que plus ne se voloient sosfrir d’avoir signor. Et tant con li 

regnes en avoit este se n’ot  en estoient avenu maint grant danmages. « Et ne cuidez 

vous pas », fait(163vI) il que nous le faisons por haine que nous aions a monsignor le 

roi eue, car por ce que nous ne571volons que li regnes ne chait en main estrange. Nous 

l’offrons monsignor Gauvain qui ci est, si nous sera avis quant nous l’aurons que nos 

aions le roi meemes ». Quant Galehot oit la parole, si contre pance bien tan tost a qoi 

ele puet venir. Et messire Gauvain  fait tel duel que nous ne le puet a paier et dit a ssex 

qui la corone li ont offerte que ja a nul jor ne li aist Diex quant il sera el siege au plus 

predome del monde ne qui onques fust. Et dit que trop sera plus fors que hardis qui i 

serra. Lors se trait Galehot avant et dit : « Signor baron de Bretaigne, puis que sosfrir ne 

vous voles plus de faire ceste elicion, ales dont de par Dieu si eslisiez et gardes que 

vous le faisois si saigement que vous en soiez loe de monsignor le roi, cil revient et cil 

est mors que les estranges gens vous beneissent ». 

 Cil vont alor ellection et Galehot vient a monsignor Gauvain cel trait a conseil 

et lor autre conpangnie et il lor dist : « Messires Gauvain, j’ai bien aparseu as paroles de 

ses barons que molt desirent avoir signor estrange. Et coment qu’il vous aient offert 

le572regne de Bretaingne, il ne l’ont mie fait de cuer, mais por ce qu’il sopesoient en 

vous le refuse et j’ai maintes fois oi dire que trichieres doit estre trichiez de sa tricheriee 

meesmes. Et bien est drois que li baras desonie le baretor et je vous lo et pri et requier 

que cil plus offrent la corone a vous, que vous573ne la refusez pas si vous en conjur par 

la foi que vous devez votre [oncle]  et ma dame la roine ne tous vos autres amis ». Tant 
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fait que messires Gauvain  li otroie a faire sa volente et en ce qu’il parloient, ensi et uns 

chevaliers apele Galehot et il dit : « Sire, cil chevalier vous apelent a estre a lor 

elliction ». Et il i vait. Et quant il vient entr’aus si li fon tuit place et li rois Aguisgans li 

dist : « Sire, vous i estes plus riches hons que nus de nous et estes plains de grant savoir 

plus que nus bers de votre aage qui soit el monde. Si vous requerons par Dieu et sus 

votre ame que vous nous soiez a conseil et en aide de ceste chose ». « Signor », fait il, 

« saiens a de plus haus homes que je ne sui, car je ne onques corone en teste et vous i 

estes voisin et et quenoissant li un de l’autre. Si savez auques li quex de vous i est plus 

covenables a ceste chose, mais se l’eslections ert sor moi misse a perdre m’arme  ou a 

sauver, g’es(163vII)liroie monsignor Gauvain. Et vous en avez fait que cortois que ja 

l'en avez esleu et il vous en a escondit del tout en tout, mais puis que conseil m’en 

demandes, je vous en dirai ce que j’en feroie par le mien sen. Je vous lou que eslisois ci 

un de vous a cui vou vous acordois tuit. Et quant il aura tous vous otrois, si dites a 

monsignor Gauvain que il prangne por Dieu ceste honor. Et si tost conme il vous en 

escondira, si enlevez celui de la place que vous aurois esleu. Ensi si en serois tenus por 

preudomes et serois hors de la mescreance dont vous i estes ore doute, car maintes gens 

dient que vos ne faites ceste election fors que par haine ». A ceste parole s’acordent et 

un et autre. Et Galehot s’en part de lor conseil, puis vient a monsignor Gauvain et dist 

que jamais a nul jor ne l’enmera se il refusse ceste honor, « car autrement », fait il, 

« sera li regnes perdus et a honte tornes. Et se vous i este esleus por ce ne serois vous 

mie rois devant qu’il vous viengne a plaisir tantdis si orrons, se Dieu plait, aucunes 

novelles de votre oncle. Et se uns autres estoit ja saisis de la terre et li rois repairoit en 

aucun tans, jamais ne reconeroit la terre sans tanson ».Bien entan messires Gauvain, que 

li lox Galehot est bons et nes, si dist qu’il fera outreemens quant qu’il comandera et cil 

sont a lor conseil. Si eslissent premierement le roi Aguisgant. Apres sont venu hors la 

ou la roine ert et sa conpangnie estoit et li rois Aguisgans dit a monsignor Gauvain il 

meismes qu’il resoive la corone que tuit l’en priet li baron. Messires Gauvain ne dist nul 

mot car trop avoit serre le cuer et Galehot dit as barons : « Signor baron, li quel de vous 

ont esleu574 monssignor Gauvain a ceste hennor il est bien drois qu’il le saiche li quel 

ainment l’ennor de lui et li quel ont son oncle ame ».  Et cil saillent tuit avant et dit 

chascuns en droit soi que il l'eslist et si tost come il ont se dit, Galehot dist : « Et 

messires Gauvain la resoit en non de Dieu ». Et ensi le li fist quenoistre et il meis[me] 
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l’en va lever et lors sont si esbahis entre Aguisant et ceus qui a lui se tenoient que plus 

ne pooient estre et non porquant leve l’en ont. Ensi fu esleus messires Gauvain a rois, si 

print sor lui les afaires del roiaume si durement et si bien en vint a chief tant con il ot la 

signorie que molt en fu loez de maintes gens. Et non porquant il n’en ot onques la 

signorie, fors seulement le non de roi, ains avoit la roine tout en sa main et estoit 

(164rI) dame de toutes choses. Apres l’eslection son departirent li baron, li un dolent et 

li autre lie, car as uns estoit bel de monsignor Gauvain et as ces devers Aguisant en 

pesoit, cil s’en alerent trop esbahi. Mais si endroit ne parole plus li contes ne deus, ne de 

la roine ne de sa conpangnie, ains retorne ariere au roi Artu. 

Or dit li contes que des le londemain de la Chandelor duc a la Paques fu li rois 

Artu en prison chiez la fauce roine de Tamelirde. Entretant li fist la dame tant de faites 

et tant d’ennors et tantes conpangnies li porta que ses biax servisses le desut, tant qu’il i 

mist son cuer si durement que molt en oblie le desirrier et l’enmor de la roine que sor 

tote rien avoit enme. Quant ele vit que ele l’ot auques sorpris, si li demanda que il vodra 

faire ne cil veoit i oit jamais a issir fors de prison. Et il dit que il feroit quan que ele 

vodroit se il pooit savoir que ele sa fame fust. Et ele dist que ele entrairoit avant ces 

tesmoins con tous les barons de Tamelirde. « Se vous », fait il, « poez faire, je ferai 

outrement votre plaisir, car sans leaus tesmoins ne porroie ge ni autre fame laissier ne 

vous prandre, que Sainte Eglise ne ne s’en corresast a moi. Mais se movez tous vos 

barons et les faites tous venir par devant moi et cil me font le sairement de ceste chose 

je vous prendrai ». « Vous me jurrois avant », fait ele, « sor Sains que si tost con vous 

aurai eus les tesmoins et les sairemens de mes barons, que vous me prandrois ». 

« Voire », fait li rois, « mais que je avrai avant envoie querre les barons de mon 

roiaume, car je veil que par devant eus soit la chose a chief menee et ne porquant je 

vous tandrai conme ma fame des cele eure que je aurai eu les sairemens ».  

Ensi ont establi les sairemens et la dame, se montont les barons a la Pasque qu’il 

soient tuit ali la ou ele tandra la cort et si lor mande ou se tera. Mais avant prant del roi 

Artu le sairement qu’il la maintandra conme sa fame apres le sairement de ces barons. 

Landemain de la Pasque firrent li baron de Tamelirde lor verite a lor cuidier, car il n’en 

ni avoit nul fors Bertelais qui sauf sairement ne cuidast faire. Et deslors en avant tint li 

rois Artu la fauce Guenievre come sa fanme. (164rII) Et maintenant envoia querre 

monsignor Gauvain son neveu par bones ensengnes et li mandoit conme a son home 

lige que tous les barons de Bretangne temonsist  de par lui qui fussent a Tolerebre  en 

Tamelirde au jor de l’Asencion, car illuec le troveroit sain et haite et molt a illuec grant 
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mestier dax. A se mesaige porter furent establi li dui veneor qui avoient este pris avec le 

roi et quant il vindrent a Carduel, si troverent monsignor Gauvain en une chanbre ou il 

parloit de ses afaires et si tost conme il les vit, si sailli sus et les court anbracier molt 

docement. Puis lor demande novelles de son signor et son oncle et il dient qu’il est sains 

et haitez a Tamelirde et li devissent ce qu’il li mande et les ensangnes qu’il li envoie. A 

ces paroles vint la roine fors de ses chanbres et Galehot qui avec li estoit. Et quant il 

oirent les novelles del roi, si en fu molt grans la joie qu’il en firent. Mais quant la roine 

oi qu’il ne li mandoit nule rien, si en fu molt esbahie et bien soupesa que ses cuers estoit 

auques eslongniez de lui.  

Maintenant seniont  messires Gauvain tous les barons de Bretangne et lor 

comande de par le roi son oncle c’au jor del Asencion soient tuit a Tolerebre. Et Galehot 

i mena tout son pooir et quant li rois le vit venir a si grant plante de gent, si li demanda 

porqoi il estoit venus si richement et il respondi qu’a tele honor devoit l’en venir querre 

si haut home con il estoit. Et li rois l’en prisa molt. Celui jor refurent ensanble li baron 

de Tamelirde et jurerent par devant les barons de Bretangne que cele Guenievre que li 

roi avoit tenu en prison, estoit sa droite fame et fille avoit este au roi Leodagan. Et lors 

dit li rois a ses barons que l’autre estoit tote provee de la desloiaute que on li avoit 

susmisse. Si les en requier qu’il en fasent le jugement coment il s’en devoit vengier. Li 

baron de Bretangne s’en tornerent a une part et apeleront Galehot a conseil come selui 

que il conoient en tous lieus a maistre et a signor d’aus tous. Si li prient et requierent 

qu’il lor avist a cest afaire et de ceste chose que li rois a requisse. « Signor », fait il, 

« vous poez bien quenoistre que votres sires li rois a vers ma dame la roine malvais 

talent. Et par aventure il veliee qu’a li destruire et il seroit molt grans danmage se ele 

moroit en (164vI)si vilainnement. Et vous li avez fait maint grant sanblant de bone 

amor, or si li mostrez que grans inestiers li est et se li rois vous a ce mons de tel 

jugement, si li demandes un respit duc au jor de la Pantecoste. Et par avanture entre ci et 

la i aura Diex mis autre conseil. Et se autre conseil ni metoist Diex, pis ne porriez vous 

faire de demander le respit duc en Bretaigne et ensi porra l’an delaier le roi de son 

mauvais talent mestre a ovre que ja ne s’en parsevera ». Ceste chose loent tuit li baron et 

si acordent. Puis viennent au roi si li demandent le respit duc a la Pantecoste et il dit dus 

que la jor donra il. « Mais sachiez », fait il, « que lors vous convenra a faire le jugement 

sans nul arest ». Ensi est li jugemens respities duc a cel jor et lors les recemont li rois 

del jugement et il demandent encore I respit duc en la terre de Bretaingne, car ceste 

chose est si grans que molt i convendra de grant conseil. Li rois respont que ja n’en 
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auront autre conseil ne autre respit. Et cil se conseillent qu’il en feront et rapelent 

Galehot a lor conseil. « Signor », fait Galehot il m’est avis que vous ne vodriez pas la 

mort ma dame ne sa honte et puis que ele est partie de mon signor le roi, il la tient por 

atainte et covendra que vos la livrois a mort ou a estre deshonore et li uns et li autres est 

molt vilains. Mais demandes encore au roi le respit que vous li avez requis et se li 

requerez a droit come a votre lige signor et se il vous en tient tort, si li dites et creantes 

con a signor et sor la fauete que vous faite li avez que vous ni etes pas encore bien 

consilliez de si grant chose conme ceste est. Et il s’en mesfera vers vous se il outre se 

vous en requiert que vous ne porriez faire. Et s’il ne vou en veit atant laissier, si prenez 

tuit a lui congie et dites que vous en irois en vos pais. Ensi le porrois amoloier de la 

grant ire qu’il a en chargie, car en totes les mannieres que l’an puet, doit l’en son 

[si]gnor geter de malvaises voies se il i est sans faire vers lui desloiaute ne felenie. Et si 

vous los a esploitier de la chose dont vous ne porriez a chief venir ». Et sil li creantent 

tuit que ensi le feront il. Puis sont venu au roi con a lor droiturier signor et si requierent 

encore qu’il les575 sueffre de faire cest jugement duc en Bretaingne qu’il i aura plus de 

saiges homes. Li rois ne lor veut doner en nule guisse et totes voies le requiert que tost 

le facent et cil dient que en nule manie(164vII)re ne le feront sans le conseil des anciens 

barons de Bretaingne qui n’i sont pas. Et il les ensemont sor tel homage et sor tel feaute 

con il li doivent et messires Gauvain li dist : « Sire, gardes bien que vos requerez raison 

et il ne nous est pas avis que se soit drois. Et bien saichiez que tuit cil baron que ci sont 

s’acordent a ce qu’il del jugement ne s’entremetront en cest point d’ore portant en 

perdroit chascuns sa terre ». Li rois dit que puis que por por lui riens n’en feroient a 

soffrir, li covendra, mais ja por ce ne remandra que fais ne soit li jugemens. Li rois apele 

les barons de Tamelirde et lor conmande sor la faute que il li doivent qu’il fasent le 

jugement de ceste chose, car autresi sont il si home conme li autre. Cil sont ale tuit au 

jugement et s’acordent tuit a ce que la roine soit destruite et Bertelais lor dit : « Signor 

nos somes venus a cest jugement que li baron de Bretaigne refusent a faire. Il est voirs 

qu’il ont cest Guenievre forment enmee si seront molt a painnes ou san ort soit veue ne 

jugie. Et il en i a de ces que volentiers fauseroient le jugement mais je vous envi que 

nous ferons. Nous requerrons le roi con a signor qu’il ses cors viengne avec nous por 

esgarder la droite voie del jugement et lors si n’avrons garde que nus tiengne cest 

jugement a desloial puis qu’il l’aura fait d’une part et li autre loent se qu’il a dit. Puis 
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vient Bertelais au roi si li requiert de par les barons de Tamelirde de qu’il meismes ses 

cors soit a esgarder576 le jugement, car sens lui ne s’en oseroit il entremestre puis que li 

baron de Bretangne qui tant sont saige nel vellent faire. Li rois dit que il ira puis que il 

l’en requiererent et a droit.  

Lors est levez et va la ou li autre conseillent, mais entre Galehot  et son 

conpangnon sont a conseil d’autre part et Lancelot est tant esbahis que plus ne puet. Et 

Galehot li dist : « Biax dous amis, que avez vous ? ». « Sire », fait il, je aitotes les 

paours que cuers porroit sousfrir e de ma dame, car s’ele est a mort jugie et se ele i 

muert de ce me sui ge bien consilliez que je morrai, car apres li ne me l’ast Diex vivre 

une seule hore. Et je m’atant del tout en vous car je n’aurai pas paour d’amender ma 

grant dolor se par vous non. Et la mesavanture est si pres que a painnes sera amendee 

qui tost ni metra conseil ». « Or ne vous esmaiez », fait Galehot, « biax dous 

amis(165rI) car je vous aseur bien que ma dame ni morra pas. Et sachiez que verrois en 

cui l’ome que l’en tient au plus preudome del monde et au plus saige plus esbahi et plus 

honteux et se cera li rois ». « Comen sera ce ? », fait Lancelot. « Se vous dirai ge bien », 

fait Galehot. « Si tost con li baron de ceste terre et li rois venront ja del jugement et  il 

jugeront ma dame a morte, si fauserai le jugement et le monterai contre le cors de selui 

qui por desloial la vodra faire ». « Ha, sire ! », fait Lancelot, « Par Dieu merci. Ansi ne 

le ferois vous pas, car a tous jors en seroit577sor vous  par le enmal et sor ma dame. Si en 

seriez tant blasmez que jamais vous grans bontes ne ne seroient amenteues, mais il est 

drois que je face la bataille miex que nus hons. Et je vous pri que vous m’otroiez le don 

de fauser le jugement, car se je sui mal del roi, ne sera pas descorde qui en grant pris 

puisse monter. Je sui uns povres hons, si ne somes pas moi et li paruel de nule rien et ge 

vous requier sor la foi que vous me devez, que vous sousfrez que je le578 face ensi con 

vous avez dit ». Et Galehot le li otroie. « Mais je vous dirai », fait il, «coment vous 

esploiterois que vous n’en soiez par fol tenus. Quant il seront la repairiet del jugement 

et il averont ma dame a destrucion misse si me regardes et se je vous fas signe d’aler 

avant si i alez seurement ducques devant le roi. Et lor vous desvestes en sa main de ce 

que vous i este conpains de la Table Reonde et chevaliers de sa mainie. Quant vous en 

serois desvestus si li demandes qui a fait tel jugement et qui que l’ait fait ou il ou autres 

si l’en fausez et en donez votre gage Seurement ». 
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Or si ont entre les deus conpangnons lor conseil pris et tantost revindrent cil qui 

orrent fait le jugement. La roine fu en estant devant les barons le roi, mais ne fist pas 

sanblant que ele eust paour de mort, ains fasoit si bele chiere que chascuns s’en 

esmervilloit. Et Bertelais li vieus dit la parole del jugement en tel maniere : « Esgardes 

signor baron le jugement qui est esgardes des barons de Tamelirde par devant 

monsignor le roi. Cele Guenievre qui la est atainte et provee de sa grant desloiaute con 

vous savez et un et autre. Por ce dit li  jugemens qui par l’otroit monsignor le roi est 

esgardes, que cele qui tel desloialte a faite est digne de perdre la vie, mais por ce que li 

cors monsignor le roi a este au jugement, si est biens drois et raisons que mielz l’en soi, 

car en(165rII)  sa conpangnie a este coment que se soit ou a tort ou a raison. Por ce velt 

messires que encore vive, mais ou tesmong de son forfait qui tant est grans enportera 

droites ensangnes aparissans, car por ce que ele aporte corone contre Dieu et contre 

raison, si aura la teste tranchie le cuier a tout le poil si qu’il i parra a tous jors mais. Et 

por ce que ele est sacree et en ointe, si aura le cuir des mains tranchiee en celui lieu 

meismes ou l’oncions doit estre misse. Et d’anme deus la face aura taillie des pomiax si 

qua toz jor mais i parra. A touz ses sains que j’ai devise s’en ira hors de la terre 

monsignor le roi et de ces fiez a toz jors mes ». Atant se tait Bertelais que plus ne dit et 

lors fu la roine molt esbahie si ot molt grant paour et messires Gauvains en comance a 

plorer molt durement et dit que honis soit sans le cors le roi son oncle qui a ceste jostice 

sera. Si en parole molt durement et Kex, li seneschaus a dit qu’il n’a chevalier si bon 

sou ciel s’il avoit fait se579 jugement fors seulement monsignor le roi a cui il ne s’an 

combatist et monteroit que li  jugemens est fax et tuit cil traitor et desloial qui fait 

l’avoient l'auroient. Ansi parole Kex, li seneschaus, et se por offre devant tous de la 

bataille et maint autre chevalier de laiens, mais sor toz les autres s’en por offre messires 

Kex et a atist et enpleure hautement des yelz del chief. Atant est la noise et la temolte 

parmi la salle. Et Galehot regarde Lancelot si li fait signe et sil saut maintenant parmi la 

prisse qui est chaus et enflanmez ne ne li manbre fors d’une chose, c’est de celi qu’il 

velt enprandre. Si est avis a cex qui l’esgardens que fex ardans li saille parmi le vis. Il 

depart et deront la presse ne a nul home qu’il encontre ne porte honor, ains bote et rois 

et dux et cex qui ataint et de mains et de bras et d’espaules et vient a Keu, le seneschal, 

qui de la bataille se por offre molt durement et il le bote si durement que par I pou qu’il 

ne porte a terre. Kex sa ire molt durement et se remest tres devant Lancelot tout par afist 
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et cil le boute si durement que par I pou que il et uns autres n’on les ielz crevez et voles 

de la teste. Et kex saut sus et li velt corre mais li autre se sont entreus deus mis. Et kex 

tien a molt grant despit se que cil la ensi bote ». « J’ai molt grant dul », fait Lancelot. 

« que vous tenez tote la plasce ne nus ne puet (165vI) avant aler et si vous a astiez de 

conbatre d’une chose dont vous ne seriez pas dignes de porter escu en champ a selui qui 

s’en conbatra ». « Porquoi sire ? », fait Kex. « Por ce », fait Lancelot, « que trop 

mieudres de vous la fera ». « Miedres de moi ? », fait Kex. « Voire », fait 

Lancelot, « mieudres de vous et de tous cex q’encor s’en sont a hasti ». « Et qui est il », 

fait kex i estes vous ce ? » « Par mon chief ! se verrois vous bien as cox doner ». Lors 

gieste jus de son col un riche mantel d’un riche drap de soie, dum entre lui et Galehot 

estoient vesti a ceste feste. Il gieste le mantel derier lui, ne li chaut ou, si remest en la 

coste et il fu gens et bien tailliez et de molt bial, grant estoit et si n’estoit il mie petiz car 

il estoit, ce dit li contes, plus grans de monsignor Gauvain  et fu li plus seans chevaliers 

del monde.  

Il vint devant le roi, si li dist : « Sire, j’ai este votres chevaliers et conpains de la 

table reonde, votre merci qui m’en donastes la conpagnie. Or ne me plait plus que g’en 

soie. Si vous clain quite et d’a vous et a ces autres chevalier la conpangnie que j'ai aans 

eue et se que ja este de votre mainie, si m’en irai ». « Coument ? », fait li roi, « Biax 

dous amis, avez le vous a certes ? », dit. Et cil respont que oil. « Certes », fait li rois, 

« se ne ferez vous mie se Dieu plait, car trop vous en seroit tenu a grant folie  et vous en 

seriez molt enpiriez, car vous laisseriez l’ennor por quoi tous li pris del monde se va 

penant ». Et cil dit que totes voies la velt lassier ne jamais de sa maison ne sera jor. Molt 

li prie li rois et mains des autres qui ne laist pas la conpangnie, mais rien ne vaut nulle 

proiere que tote voies guerpit en la main le roi se qu’il avoit este en son ostel. « Sire, je 

demant et por moi et por autres chevaliers qui saiens sont qui fist cest jugement de ceste 

jostice qui sor ma da[me] este corene ». « Certes », fait li rois, « je meismes le fis d’une 

part, ne je ne cuit que nus hons  die ja que il ne soit resnables et mains crueus qu’il ne 

deust. Mais por quoi le demandes vous ? ». « Por ce », fait, « que je di que tuit cil qui au 

jugement ont este sont parjur et desloial et traitor. Et pres sui que je le moustre vers le 

millor de cex qui l’ont fait ou vers votre cors meismes, se vous volez dire que il bons 

soit ». Li rois est molt honteus de ceste chose, si li dist : « Lancelot, bias dox amis, il est 

voirs que vous m’avez servi molt ne por chose que vous me diois vous ne serois ja par 

moi haiz et ne porquant c'est grans hardemens de mon jugement fauser. Si ost espooir 

tel chevalier qui assez vos liveroit meslee se vous conbatiez a lui ». « Voire », fail 
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Lancelot, « en non Dieu se cera veu, car je sui presque je le mostre en con(165vII)tre 

les II millors que cest jugement ont fait. Et se je ne puis aus deus de lor desloialte 

ataindre, si me pandre de l'en parmi la goule ». « Par foi ! », fait Kex, « or pardoin ge 

Lancelot l’otrage qu’il me fist ore, car je sai bien qu’il le fist ou d’isvresce ou de 

desverie quant je oi qu’il s’ahastist ci de conbatre a II chevaliers ». Quant Lancelot 

l’entant si s’aire molt durement et la teste li eschaufe et il li dist : « Sire Kex, Sire Kex ! 

Vous dirois ce qu’il vous plaira, mais tant saichent tuit cil qui ci sont, que je sui pres de 

ceste chose desinier vers les III millors qui furent au sairement et au jugement faire. Et 

sachiez que apres les trois, vous ne vodries estre li quart por le reaume de Bretangne ». 

Li chevalier de Tamelirde oirent la atine  que Lancelot fu soit de conbatre contre les III 

millors dax tous. Si saillent avant et vorent doner lor gaje si con il c’estoit ahastiz, mais 

li rois, vee la chose a mestre en pais, si dit que ja bataille ni aura. « Car bien sachiez », 

fait il, « as barons de Tamelirde que c’est li mieudres chevaliers qui onques escu portast 

ne je ne puis avoir honte en sosfrir chose qu’il veille dire tant ma servi. Et cil s’est 

folement ventes et il ahastiz por ce ne le doit l’en pas a certes prandre, ains doit l’en les 

bien d’un preudome traire avant et les folies boter arieres ». « Tant sachiez vous bien », 

fait Lancelot, « que ja bonte ne m’en ferois ne autres que pres sui d’en mostrer orendroit 

ou avi ou  ce dont je me sui ahastiz. Ne ja ne m’en conbatrai a mains de trois et lors si 

verrois quant la bataille sera se dont je me sui ahastiz de hardement ». Et lors saillent 

avant li baron de Tamelirde et tandent lor gage et il le suen. Mais li rois ne les velt 

prandre, ains velt la chose a paier, si lor pri qu’il laissent la chose atant ester et Lancelot 

li requiert a droit que sa bataille li face avoir. « Et se vous », fait il, « m’en faillez, vous 

orre ja autres novelles ». Tant ont angoissie le roi, qu’il prant les gages. Et quant vint au 

deviser d’un chevalier encontre trois, si voloient se conbatist contre les trois ensanble. 

Et lors saut Galehot avant et dit au roi : « Sire, ne prenez les gages en tel maniere, car 

vous ne feriez pas droit ne onques en nule terre autre tel aramie ne fu faite et Lancelot 

saut avant et velt son gage doner ensi come cil le li demandent. Mais Galehot le saiche 

arieres et jure son sairement que jamais n’aura saje, ne son conseil, ne s’amor cil en 

parole outr ce qu’il ne vo(166rI)ra faire.  « Et encore », fait il, « en avez vous tant por le 

que m’avais gre, vous en sai ». « Sire », fait Lancelot, «je m’en tais ne jamais n’en 

sonerai mot, mais por Dieu gardes I m’ennor ». « Ne vous esmaiez mie », fait Galehot, 

« car ele i sera molt bien gardee ». Lors dit au roi : « Sire, Lancelot est pres de doner 

son gage ensi con il c’est por offres. Ce est de lui seul encontre trois, l’un apres l’autre, 

que tous trois les rendra mors ou recreans en sen I jor ». Et cil de Tamelirde dient que 
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ensi nel feront il pas, cil ne se conbat encontre eus trois ensanble. Lors se corresce 

Galehot et saut avant et dit que se ne seroit otroie, por qu’en que chascuns daus porroit 

ses densmienbre. « Et molt senble »,fait il, «  qu’en cest pas ait molt malvais chevaliers 

et recreans que contre un sol chevalier ne soferont trois conbatre s’ensanble non. Et bien 

pert que petit vous fiez en vos drois quant vos voles faire tel lachete ». Tant lor a dit 

Galehot que li gage sont done en la main le roi Artu en tel maniere que Lancelot 

conquerra les trois chevaliers en une eure de jor l’un apres l’autre. Et lor fu la bataille 

respitie duc au landemain de la Pentecoste des huitaves.  

Si ne demora li rois el pais que duc au juesdi  et lors passa la mer et vint a 

Bedingran en Islamde et demora en la ville duc au lundi que la bataille ert ajornee. Au 

lundi matin oi Lancelot messe molt paitans et se fist molt bien armer a cez gens qui molt 

bien en sorrent a chief venir. Ce fu a Galehot et a monsignor Gauvain conques a lui 

armer n’ot plus sergent, ne escuier. Et quant il fu tous armez si li bailla messires 

Gauvain s’espee escaliborc et dit que bien soit seurs conques mieudre espee ne pandi a 

costel de chevalier. Quant il fu armes de chief en chief si fu amenes en chanp et cil de 

Tamelirde i orrent amene lor chevaliers les millors qu’il porrent trover. Si fu assez parle 

de la pais d’enbedeus pars mais onques ne pot estre trovee en Lancelot. Et Galehot vint 

au roi asi li dist : «Sire, vous savez bien que Lancelot vous a plus servi que nus hons et 

il a pris par devant vos si grant chose con est desci conbatre encontre trois chevaliers et 

li meschiez i est si grans que li mieudres chevaliers del monde en seroit tous en convres 

et cil li mescheoit por devant vous trop seroit grans meschiez et molt vous en devroit 

peser, car bien os dire et vous le saciez bien qu’il vous a rendu honor et terre ». « Ge’l 

sait bien », fait li rois, « mes que vo(166rII) les vous que g’en face ? Bien ferai quen que 

vous vodrois outreement ». «  je vous pri », fait Galehot, « que vous li priez que il lait la 

bataille atant ester et vous faites por lui qu’en qu’il vodra, car vous ne poez honte avoir 

en riens que vous faissiez por lui ». « Ge li proierai », fait li rois, « molt volentiers. Et 

sachiez que je vodroi miex avoir perdue la millor cite que j’aie, que il fust mors, car trop 

seroit ceste mors laide et hideuse ». Li rois vient a Lancelot si li prie si docement conme 

il plus puet que il lait la bataille atant ester. « Et ge ferai », fait il, « tant por vous que je 

la ferai laissier au barons de Tamelirde qui tant ne desirent nule rien ». « Coment 

sire rois ? », fait Lancelot, »Sui ge a ce menes qu’il covient por moi proier de la bataille 

qui par le cors d’un chevalier puet estre faite. Ja Diex mais honor de bataille ne me 

doint, ce de cesti ne l’ai. N’onques tant ne cuidai vivre qu’il covenist a nelui doter de 

moi, ne ja Diex ne m’aist quant je vodraie esser rois coronez par covent que ceste 
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bataille me fust tolue. Et sachiez bien sire Kex li seneschaux qui avant ier me tenistes 

por fol qu’en cui parra li grans drois que ma dame a. Et si vodroie qu’entre lui et tel 

home a il saiens fussent li dui des trois qui a moi se conbatroient. Certes il i a tel roi que 

jamais ne porteroi corone ». Lors c’est bien li rois qu’il ne le dist se por lui non sien est 

tous rogis de  honte et quel cuer qu’il en ait ou lie ou dolent a sofrir li covient et bien li 

griet, car il voit entor lui le pooir Galehot qui autretant l’ainment conme sor meismes. Et 

si bien li deist il grignor outrage ja mar i fust Galehot sel soufrist il bien, car molt 

l’anmoit et d’autre part cil meschiet Lancelot de la bataille molt se crient que grans 

dolors ne l’an viengne si meist volentiers conseil coment il poist faire la pais, mais il ne 

puet. Si en est molt angoisseus et por ce qu’il a paour de soi meisme, si fait molt bien 

armer son cors et grant partie de ses conpangnons avecques lui. Quant Galehot voit que 

Lancelot ne serai eres  de son corage, si en est molt a malaise, si en pleure d’andeus les 

ielz molt tandrement. Et li rois meis[me] li comande  garder le chanp por ce que des 

chargier s’en veut et a monsignor Gauvain  ausi et a mains des autres barons millors. Et 

Galehot prant un cor cel baille monsignor Gauvain et dit : « Quant je vous ferai signe 

cel sonez ».  

 Lors des(166vI)cent a Lancelot et au trois chevaliers qui a lui se devoient 

conbatre que nus d’eus ne se mueve devant qu’il orront le cor soner. Et li rois l’avoit 

establi. Et lors fu establi li quex des trois chevaliers avant iroit. Mais avant va Galehot 

et messires Gauvains a Lancelot parler. Et Galehot li dist : « Biax dous conpains je vous 

vodroie proier que vos feissiez une chose que je vous proieroie. Et je et messires 

Gauvains qui ci est ». « Sire », fait il, « coumandes moi votre plaisir que gel ferai, bien 

le saichiez, fors que ceste bataille guerpir. Et ce vous m’en departez je m’ocirrai, car je 

nou onques mes de bataille si grant talant ». Et messires Gauvain dist a Galehot : « Sire, 

or l’en laissiez atant ester puis que si grant talant en a, que si m’aist Diex, il n’a d’eus 

garde ne ja ne m’aist Diex quant je vodroie por le roiaume de Logres que li miaudres 

dex trois portast ma teste ne soucile n’a home que miex quenoisse son pooir que gel 

quenois, car je l’ai bien essaiiet par maintes fois ». Ensi conforte messires Gauvain 

Galehot de la bataille et Lancelot li dist : « Messires Galehot car sones se cor, car je ne 

sai que vous atandes desoremais ». Messires Gauvain comance a rire et li dist : Biax 

dous amis, par tans i ert sonez. Et si ne cuit je mie que vous le diez tant por le jor qui en 

va con por le desir de la bataille ».  

Les gens furent entor le chanp et les maisons le roi estoient a un des chiez et en 

coste coroit la riviere grans et parfonde et ravineuse. Et encontre estoit la fores grans es 
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maisons le roi estoient les II roines, si estoit la fauce en haut et la droite de sous. Si 

estoit messires Yvain avec Kex, li seneschaus, et Girfles li fis Due et Bedoiers et autres 

chevaliers assez a cui ele estoit conmandee. Messires Gauvain met cor a bouche, si 

sone. Et Lancelot fu en tel maniere qu’il vit la roine devant ses iaux. Il ot le glaive mis 

desous l'aisele dont la hante fu corte et grosee580et roide et li fers tranchans et clers il 

s’adresce au premier chevalier et il a lui. Et il murent andui de long et lors n’a en la 

place home ne fame qui enmast ne l’un ne l’autre qui tote paour n’en ait, car molt 

angoisseusement se requierent. Li cheval sont fort et tant alant et li lance los fu esprovez 

molt durement et de force et de hardement. Si corent tost et droit et li chevaliers furent 

en talente et chaut li uns de conquerre et de sa grant valor moustrer et li autres de 

s’ennor desfandre. Et il apuient les glaives sor les escus si durement(166vII) que 

d’enmbedeus pars fandent les aiz. Li chevaliers de Tamelirde fait voler sa lance en 

pieces et Lancelot fiert lui si durement que parmi les deus plois del haubert et parmi le 

cors d’outre en outre passe li glaives et fust et fer. Si le porte loing del cheval tant con 

lance li dura. Si s’en pasce outre et saiche son glaive a lui si s’en vient a I arbre qui 

estoit en mi le chanp. Illuec apuie son glaive si dessant de son cheval et l’atache a 

l’arbre deles le glaive, puis geste l’escu de seur la teste et saiche la bone espee. Si li cort 

sus talent inellement, mais il ne se desfant pas encontre lui, car il n’en a nul pooir, car il 

est mors. Et Lancelot le semont de relever et quant il voit qu’il ne fait nul sanblant de 

relever ne de lui deffandre, si li cope les las del hiaume et la vantaille li abat, si li 

tranche tantost la teste puis tert l’espee a l’erbe vert et la remest arieres el fuerre. Lors 

est venus a son cheval si est montes et prent son glaive et se trait el chief d’apre et totes 

eures581 voit la roine devant ses ielz. 

Messires Gauvain sone le cor autre foiee et lors s’entre laissent corre entre 

l’autre chevalier et Lancelot. Li glaive furent fort et roit et il muvent de loing, si 

s’entrefierent si durement con il plus porrent, li chevaliers de Tamelirde ne fu pas si 

fors que il poist son glaive brisier, ains li cola duc el poins et Lancelot fiert lui si 

durement que tout estandu le porte en mi le pre. Lors est revenus a l’aubre arieres si 

atacha son cheval et apuia la lance et revient au chevalier qui a pie estoit, si geste l’escu 

de sor la teste et trait l’espee del fuerre si li cort sus et li coumance a de tranchier son 
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escu a la bone espee et par amont582  et par aval. Si li perce le blanc haubert et sor bras 

et sor espaules et cil li refait autresi a son pooir. Ensi dure la meslee d’aux deus molt 

longuement, mais en la fin ne puet a lui durer li chevaliers, car molt l’a cil enpirie a la 

bone espee dont il li a done grans cox. Si comance molt Lancelot a prandre sor lui terre 

et cil met tout a souffrir qui assez a sanc perdu, si ne fait mais gaires se sousfrir non. Et 

Lancelot le cort sus et molt le haste. Si le saie de si pres que la terre est jonchie des 

pieces qui volent de son escu et des mailles de son haubert et li sans en saut apres de 

mains lieus del cors et del manbres si est a ce menez que parmi lieu de son haubert puet 

on ses poins boter et par derier et par den(167rI)  et de son escu ni a il tant remes dont il 

se puit garentir se petit non. Et de son hiaume est li coins fendus et en barres et li cercles 

des joins et de quassez qui molt petit vaus mais a lui covrir. Si fuit et guenchit au cox 

plus que il puet et cil le haste et tient molt cort qu’il li fait a grans charbonees sa char 

voler en mi le chanp. Apres le col de l’espee et li sanc en de goute a grant rusel et tant 

qu’il ni puet mais durer, si fuit sa et la parmi le chanp et delaie sa mort au plus qu’il 

puet. Et quant il li court sus, si li crie mercie et dit : « Las ! Pour Dieu, gentis chevaliers 

aiez merci de moi ! Ne en cui troverai ge pitie se en vous ne la truis, qui estes la flours 

de tous les chevaliers do monde ». « Certes », fait Lancelot, « tu ni auras ja de moi 

merci. Morir te covandra a ceste espee et cel chaitif chevalier la vous n'en poez andui 

par el partir et si vous couvendra andeus quenoitre parmi les boches que tuit cil furent 

desleal et traitor qui furent a ma dame jugier ». « Si m’eist Diex, sire », fait il, « c’est 

une des choses el mon[de] que le miex cuit, si dout et crien que lor pichies ne me doient 

la mort ! ». Ainsis parole li chevaliers et Lancelot li recourt sus, cil ne l’ose atandre si le 

fuit tant conme il puet. Et Lancelot le blasme et le laidange molt durement cel clainme 

covart, fuitif et dit : « Ha ! Mauvais coars porqoi ves tu morir an fuiant ? Mais atan 

ceste bone espee que si bien tranche que miex vaut mors hardie et corageuse que ne fait 

honteuse vie ». Et cil totevoies fuit et sa et la et quant il voit qu’il ne puet durer et qu’il 

est mors, si n’ose atandre la bone espee qu’il avoit essaie plus que mestiers ne li fust. Si 

s’adresse a l’eve qui grans et parfonde estoit, si voloit sallir de dens por lui noier. Et 

quant li mambre que trop morroit vilainment, si saut arieres et dit a soi meismes qu’il 

velt miex morir hardiement que vivre et avoir blasme de coarde recreandisse. Et 

Lancelot li reproche son fuir et dit qu’il tort arieres et muire hardiement. Et cil dit : 

« Certes, si ferai ge voirement irai ge morir, car je ne porroie morir de main de plus 
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preudome ». Lors enpongne l’espee et cort sus a Lancelot et le fiert en mi le vis un 

grandime cop, si le tient un grant piece en tel maniere et Lancelot geste un cop qui vint 

de grant cuer et de grant ire, car il li trancha son hiaume et fandi parmi lieu. L’espee fu 

tranchans a merveilles et li bras fors qui en feri si n’a restut onques tresque sus les 

espaules si que de la teste et del hiaume li chai sor chascune espaule une(167rII) moitie. 

Et il chiet mors a la terre. Et Lancelot regarde l’espee qui del sanc est tainte et en sollie, 

si l’essue molt docement et dit : « Ha, bone espee c’on doit avoir cuer de preudome qui 

vous a en conpangnie ! Et si a il, car apres cestui signor que vous avez d’autre si bon ne 

seres tenue ne enpongnie ». Maintenant li remest el fuerre et revient a son cheval et 

monte sus et prant son glaive et se remest el chief do pre afichies sor les estrier, si li 

tarde molt que li tiers vaingne. Et il regarde vers monsignor Gauvain molt durement. 

 Et lors sont au roi venu li baron de Tamelirde, si dient : « Sire, nos no somes 

amanbre d’une chose dont nous avons este deseu et engignie de ceste bataille faire », 

« Quex est la chose ? », fait li rois. « Sire », font il, « de ce que si haute bataille com 

ceste est a este faite sans sairement. Se cuidons que se nous ait greve plus c’autre 

chose ». « Qui en demandes vous rien », fait li rois, « don ne fustes vous au 

comencier ? ». « Sire, nous vous requerons conme pour votre ennor qui i est, que vous 

no fasois avoir les sairemens ». « Ge veil ge », fait li rois, « molt volentiers se il est 

drois que il i soient desoremais ne por la moie ennor n’en faites vous ja rien, mais la 

votre gardes a vos pooirs ». Quant Galehot oi que li baron de Tamelirde requeroient les 

sairemens, si douta que la roine n’eust tort et que li jugemens ne fust resnables. Si vient 

a monsignor Gauvain et dit qu’il sont le cor et il le sone maintenant et li chevaliers qui 

a Lancelot se devoit conbatre se fu panses qu’il li ocirroit son cheval a l’asanbler, car cil 

remenoit el suen et Lancelot fust a pie. Ainsi auroit avantage et porroit au desus venir. 

Maintenant s’entrelaissent corre, il muvent de loing et li cheval corurent tost et il furent 

preu et hardi et preu assez et chascuns fu entalentez de grever son annemi et paours de 

honteuse mort et convoitisse d’annor les eschaufa. Il s’entrefierent molt durement, li 

chevaliers de Tamelirde fiert le cheval Lancelot par entre les IV espaules et que parmi 

le cors li met et fer et fust et li glaives brisse et vole en pieces et Lancelot fiert lui en 

haut desus la boucle de’l escu. Li cuir ronpent les ais pesoient li fers s’areste sor le 

haubert qui estoit fors et cis qui en lui ot asses force et cuer l’an point durement parmi 

tout ce que ses chevaus estoit navres que par desus la croupe  dou cheval le porte a terre. 

Maintenant(167vI) ses chevaus s’en fuit parmi le chanp et li Lancelot chiet mors de 

sous ses cuisses. Et il en est trop correciez car de trop grant bonte estoit. Si saut sus 
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tantost et sache la bone espee et geste l’escu de sor la teste. Si s’en vient a grant pas 

molt fierement sor celui qu’il ot abatu et cis fu en pies saillis autresi et se cuevre de son 

escu, car bien le savoit faire et ot la soie espee traite. Si se desfant molt durement et vent 

a Lancelot molt grant meslee tant que tuit cil qui le voient l’en priserent molt et 

Lancelot li gieste grandismes cox menuement et fiert a destre et a senestre la ou le cuide 

plus enpirier. Si le fait de l’escu voler grans pieces parmi le chanp. Si descent sovent la 

bone espee parmi la pane de l’escu contreval duc en la boucle et si fauce le haubert sor 

les bras et sor les espaules et en fait voler les mailles par le pre menuement et del sanc 

qui de se lui de goute fa a fa est l’erbe vert tainte et soillie, mais non porquant molt se 

desfant de grant cuer ne ne fait pas sanblant de covart ne de periceus ains geste cox 

menuement et molt est vistes et de grant alainne et de grant force et c’estoit tous li 

miedres chevaliers et li plus prissiez de Tamelirde. Ensi se conbatent entre eus deus 

molt longuement tant que ja est pres de none et lors est tes conrees li chevaliers que 

chascuns se merveille coument il dure, car par mains lieus de son cors li saut li sanc 

espessement et de son escu ni atant remes dont ses espaules soient covertes ne garenties 

qui si sont enpiries que ducque sor les os ni  a tant de char dont uns esprivier en eust 

gorge qui toute ne soit de hachie ne desus les bras autresi. Et s’en merveille chascuns 

dont li sanc puet venir qu’il a rendu car des cuisses en avant ni a tant de place ou l’en a 

seist sa paume dont sanc ne saille. Et ses hiaumes n’est pas entiers mais fandus et escu 

que celez et li pans fandus et li cercles de joins et li n’a si as de tranchies si que li nes et 

li oil l’ont conpare et des tanples et de la teste saut li sanc parmi la vantaille menue 

malliee. 

En tel angoisse et en tel maniere suesfre et endure li chevaliers por el chuer a 

dire le honteus mot. Et Lancelot le haste et li cort seure autresi fiers et justes par 

sanblant come il n’eust hui cop feru et cil o venchit  au cox plus qu’il puet ne ne se met 

pas si tost el sousfrir que souvent ne get(167vII) de grans cox et de pesans. Mais n’est 

mie pareil le chose de lui et de Lancelot car cil enpire totes voies et afoiblist a l’esgart 

de toutes les gens et Lancelot sanble qu’il ne face s’amender non de totes choses. Si le 

tient si court qu’il ne set mais convoi de sa vie. Et il le charge des cos si que il chancele 

et qu’il fiert a terre d’andeus les paumes. Et quant il velt relever et Lancelot la iert par le 

hiaume par devers le haterel, si saiche a soi et le cuide geter a terre, mais li las furent 

rous et de trainche si li remest li hiaumes en la main. Et il le geste en l’eve qui pres 

estoit tant loing con il le puet geter et cil saut sus qui de la teste crient et doute. Si la 

cuevre de tant d’escu con il avoit et fuit et guenchit devant l’espee tant conme il puet.  
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Ensi le mainne Lancelot sans arester tant qu’il vient de sous la fenestre ou la 

roine estoit apoie qui molt a grant joie de son ami que ele voit au desus, car trop grant 

paour en a eue. Et il esgarde en haut, si voit Kex le seneschal apoiet la roine. « Sire Kex, 

sire Kex ! Ce est li tiers ne encor ne cui je mie que vous vossisiet estre li quatre, car 

certes il ne vous couvenroit pour tout le monde ». Atant se tait, puis recort sus au 

chevalier, si li decope son escu don il a sa teste coverte ne point n’en la remes pour seul 

mestier. Et il voit que sa teste est en avanture, si geste jus l’escu a terre et cor sus a 

Lancelot et le prent as bras car de plus nel puet danmager il ot del sanc perdu assez. Et 

Lancelot les traint en contre lui si le geste au premier cop sous lui a terre.  

Et Galehot qui molt grant pitie avo[it] eue del chevalier que si preus avoit este 

en vint au roi et si li dist : « Sire, sire, certes il sera trop grans dolor ce cis chevaliers 

muert honteusement, car trop bien et trop bel se c’est conbastre ». « Que vosles vous 

qu’en g’en face ? », fait li rois, « G’en vodroie avoir perdu tous le millor chastel que 

j’aie en ma terre par convant que g’el poisse garentir que trop m’en poise. Mais se g’en 

prioie Lancelot il ne li feroit s’envire non, car trop est correciez vers moi ». « Sire », fait 

Galehot, « quites ma dame la roine atant, se li requeres que ele en pri  Lancelot que le 

chevalier lait atant et il le fera, car je ne cuit que il l’escondisse en nule fin ». Li rois 

s’en va a la roine et li dist : « Dame, vous i estes quite car bien vos a desraine et garentie 

Lancelot. Mais se cil chevaliers qui583(168rI) a lui se conbat muert honteusement se cera 

trop grans dolors, car trop parest de grant proesce. Si vous requier que vous pries 

Lancelot qui ne l’ocie pas car vous i estes paie de tant con il en a fait ». La roine vient a 

Lancelot si le trueve qu’il l’avoit la tant mene des cors qu’il avoit done des poing de 

l’espee parmi la teste que ne relevoit ne pie ne main et il avoit ja haucie l’espee don il li 

voloit coper la teste. Et quant il le584 voit la roine si couma[n]ce a crier trop durement et 

dit a Lancelot por Dieu merci. Lors se lait a genous cheoir et prie a Lancelot qu’il le lait 

atant, « car je sui », fait ele, « delivre ». Cil la voit a genous qui plus l’amoit assez que 

soi, si saut sus tant honteus que jamais ne cuide avoir honor et dit : « Ha dame ! Por 

Dieu merci g’el claim quite. Et se vous volez qu’il m’ait conquis je l’otroi bien ». Atant 

l’en lieve par les II mains et li chevaliers juc tos pasmez qui de lever n’avoit pooir mais 

assez fu qui li aida, car en tote la place n’avoit home ne fame qui ne fust lies de sa 

delivrance (a). Ensi fu faite la delivrance del sauvement a la roine a sa grant honor ne 
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des lors en avant ne furent apele li baron de Tamelirde apele a conseil a la cort le roi 

Artu ne a jugement faire ne puis ne porrent rien mostrer, ains furent tenu vil et despit. Et 

la fauce roine en ost tant de honte et d'aingoisse que plus n’en poist nule fame avoir. 

Apres ce s’entrevint li rois en Bretaingne et la roine qui i ot este s’en vint avec lui et fu 

toustes les nuis et tous les jors avec monsignor Gauvain, car molt l’avoit tous jors amee 

m[ai]s Gauvain et ele lui. 

Quant il aprocherent de Bretaigne si vint Galehot a la roine par devant 

monsignor Gauvain et li dist : « Dame, vous i estes ore deseuree de monsignor le roi 

tant que Dieu plaise que vous resoiez que votre honor. Et vous aves este la  dame del 

monde qui plus a honoree la gent son signor et sachiez tenus ces barons et amandes en 

vers lui en vers toutes autres gens, si me sanble que molt vous en devrois estre miex a 

cestui point. Ne je ne sui pas des  barons585 le roi, mais je l’ain molt et au tant ou plus 

comme ces barons puet il avoir. Et en droit de moi vos offre je se que je vous puis 

guerre doner pour les grans honors que vous m’avez portees et pour l’annor del roi 

avant. Si vous offre a doner terre molt bone et molt bien seant. Et se la vous donrai si 

quite et si franche que vous ne la tandrois se de Dieu non(168rII) . Or vous en consilliez 

a monsignor Gauvain  qui ci est et qui molt vous ainme. Et messires Gauvain li dist : 

« Sire, vous avez a ma dame grignor sanblant d’anmors monstre que tuit cil baron non 

fait, ne ma dame ne refusse pas le bel offre que vous li faites ne ne le resoit et si vous 

dirai por quoi. Ge ne li loeroie pas que ele preist terre ne de vous ne d’autrui se par le 

congie monsignor non, car por ce cil ne fait vers li se qu’il doit ne ce velt ele pas vers 

lui mesfaire. Mais ele s’en conseillera et demain vous en saura a redire ou del prandre 

ou del laissier. Et grans mercis avez vous au tant de l’un conme de l’autre, car autre tant 

vaut votre parole conme li fais ». A ces paroles deviser fu Lancelot, et la roine li 

demande coument il li estoit des plaies qu’il ot por li. Et il li dist qu’il n’ot onques plaie 

qu’il n’obliast ansois qu’il issist dou chanp. « Certes », fait elle, « biax dous amis en 

mains liex avez fait conparer la grant seurte de votre cors ». Atant s’en part entre 

Galehot et lui. Et landemain vint la roine au roi quant il issoit de la chapele et si i fu 

mesires Gauvain et Galehot et Lancelot et autres chevaliers assez. Et messires Gauvain 

dit au roi : « Sire, vees ci ma dame qui de vous est departie tant que Dieu plaisse que ele 

ne soit en s’ennor, car ele si atant encore. Si m’est avis que de votre terre les tuet  issir, 

ne vous n’i metes nul conseil si ne faites mie tres bien. Et ele estoit ci venue a vous 
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prandre conseil d’une grant honor que l’en li offre, car l’en li veut terre doner si bele et 

si bone come un roiaume et non pas por li mais por vous, car maint prodome l’ont por 

vous amee. Ne ele ne velt riens prandre se par votre congie non ». « Coment que vous 

soiez vers le conseil, qui est », fait li rois, « cis qui li veut doner ». Et Galehot saut avant 

et dist : « Sire, en non Dieu, se sui ge. Et sachiez, se Diex m’aist et li saint de cele 

chapelle laiens, je serai plus lies se ele la prant que ce ele la lait a prandre ». De ceste 

chose merci a li rois molt Galehot et dist qu’il s’en consillera.  

Lors apele monsignor Gauvain au conseil et des autres barons assez. Quant il ot 

parle a ses barons assez, si l’apelle messires Gauvain a conseil a une part et li dist : 

« Sire, il est drois a preudome loial ce il voit mesprandre son signor, qu’il l’an chastit et 

doint conseil bon et loial et se li sires ne l’en veut croire, deslors en avant n’en soient 

pas les corpes, ne les hontes a l'ome, mais au signor(168vI). Et en droit moi, vous dirai 

ge se que sus le cuer m’en gist. Bien sachiez que vous i estes molt blasme de ceste 

deseurance, ce ne cuide l’en pas que vos l’aiez fait por issir hors de pichie, mais por 

entrer en grignor. Et coument qu'il vous en avaingne en avant au comancement en avez 

vous trop, car votres jugemens est faucez et tuit cil ataint de desloiaute qui le jugierent 

et apres ce en avez vous perdu tel chevalier conme est Lancelot dont toute votre 

maisons estoit honoree. Si est avenue a la Table Reonde une grant honte, car tuit li 

baron chier en ont pene duc a ci por avoir sa conpangnie. Or la ciz laisie qui est li 

mieudres de tous les bons et bien sachiez que je/ cuit miex que se soit avenu contre le 

damage de votre cort que contre autre chose. Por ce, loeroie ge que vous preissiez autre 

conseil et feissiez tant que ceste chose fust amandee, car se les novelles sont seves par 

ces estranges pais que Lancelot ait en tel maniere lassie la conpangnie de la table 

reonde, votres cors en sera mais prissiez ». 

Endemantieres que messire Gauvain moustroit a roi sa desraison, avint chose 

que Bertelais li viex, vint laiens et dit : « Sire, je voloie a vous parler ». Li rois lait 

tantost monsignor Gauvain et vient a  Bertelais et il li dist : « Sire, ma dame a oi dire 

que vous voles retenir votre songnant contre son pois et en votre terre et ele en fait tel 

duel que par un pou que elle n’en ist del sen. Et bien saichiez que cele remaint en votre 

pooir, ma dame n’avra jamais a nul jour joie ». « Or vous en ales », fait li rois, « et dites 

que toute soit seure que je n’en ferai ja rien don e[le] soit correcie ». Atant s’en part 

Bertelais et li rois revient a monsignor Gauvain et si li dist : « Biax niez, j’ai bien 

entendu ce que vous avez dit de Lancelot et ge en vodroie avoir », fait, « tous les 

meschiez que vous me porriez loer par convent que gel repoisse retrai a moi, fors 
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solement ceste fame laissier, car se je la laissoie dont par seroie je desloiaus puis que je i 

sui assanblez por ceste creance et par Sainte Esglise et deseurez de l’autre a droit. Et 

quex que je soie au fox ou saiges se vous vees que je foloi, vous deves ma folie couvrir 

et ma honte abaissier come mes niez et mes hons liges, mais tant vous dirai en la par 

close que Guenievre ne puet remenoir en mon pooir se je ne me parjuroie. Mais puis 

que Galehot li veut(168vII) doner je l’en sai si grant gre conme je doi et gel veil bien 

que ele la prangne et non pas si grant terre qu’il fust outrages. Mais je li prierai qu’en sa 

terre la tiegne et la gart honoreement por moie amour, car en nule maniere je ne vodroie 

orendroit que ele fust morte que586 talant que j’aie en ». « Sire », fait messires Gauvain, 

«puis qu’ensi est, je lo miex qu’elle s’en aille en la garde Galehot que en l’autrui puis 

que vous ne la volez garentir ne ne poez se ele remaint en votre terre ».  

Atant reviennent a Galehot et li rois li dist : « Biax amis, je vous merci de la 

grant honor que vous m’avez tous jors portee. Et de cela que vous encore me portez, car 

se sai je bien que vous offres a Guenievre se que vous li offres por moie amor. Et Diex 

le me doint guerre doner en aucun tans, mais ne porquant je ne veil pas que vous li 

donez pas terre trop outrageuse, mais je vous pri que vos la gardes honoreement en 

votre terre ». « Sire », fait Galehot, « si ferai ge molt volentiers. Et grans mercis quant 

vous le volez que je la gart ». Lors la prant li rois par la main et dit : « Tenes Galehot, je 

la vous bail sor l’amor que vous avez a moi que vous la gardes autresi con vos feriez 

votre seror ». « Et ge ainsi », fait Galehot, « la resoif. Mais d’une chose vous requier et 

por s’onnor et por la vostre que vous li bailiez de vous gens por li garder et servir, si en 

sera plus a aise et plus en iert chier tenue de toutes gens. Et li rois li baille des gens de 

son ostel, cex qui li plot et ele prent de lui congie et pleure et demance si durement que 

li rois meismes n'en puet ses larmes tenir.  

Apres cele remainne messires Gauvain en son ostel et quant vint apres digner, li 

rois prant monsignor Gauvain et de cel barons assez si va voir Galehot a son ostel et 

trueve lui et Lancelot et mains autres bons  chevaliers avec aus. Et il dit a Lancelot : 

«Biax dous amis je vous ai molt ame et vous avez plus fait por moi que 

onques chevaliers ne fist. Si me poise molt et por moi et por vous quant vous avez 

guerpi la conpangnie de la table reonde , car vous i eussiez encor preu et ge avec. Por ce 

vous pri et requier que vous revagniez et sachiez que vous ne me requerrois nule chose 

que je ne face, fors une seule. Et si ai ge fait tant por vous, n’a pas grantment que sou 
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ciel n’a home fors seul Gauvain, mon neveu, por cui je feisse autretant ». « Sire », fait 

Lancelot, «de ce que vous avez fait por moi vous mercirai ge quant gel saurai, mais de 

ce que vous me requerez que je remaingne conpains de la table reonde, ce ne puet 

estre(169rI) ne je ne serai jamais de nule mainie, fors que de la mon signor qui ci est. 

Se force nel me fait faire autre que ci ne soit et si ne m’en proiez ja ne vous ne autres, 

car je le vous jur sor la messe que je ai ge587 hui veu chanter a Sainte Esglisse ». Quant li 

rois l’ot escondire si durement, si en lait la parole atant ester et s’en lieve molt correciez 

et s’en va. Et Galehot li dit : « Sire, ne vous poit mie ne ne tenez a despit ce que 

Lancelot vous a escondit si durement, car vous savez bien que puis qu'il est correciez il 

n’est atranpez en son afaire et se je l’en eusse proie niens fust, car il s’en alast ja par 

corrous, ne jamais n’entrast en lieu ou je fusse par avanture. Et cil vous avoit dist tout 

outrage sel deveriez vous bien sousfrir, car il est si preudons d’autre maniere que bien li 

doit on pardoner ses mesfez ».  

Ensi apele Galehot et apaise le roi et au matin s’en parti et enmena la roine et 

monsignor Gauvain et des autres conpangnons qui volentiers alerent veoir a com grant 

honeur la roine sera misse. Et li rois monte por eus convoier et quant il ont ale pres 

d’une lieu li rois apele la roine a une part tout en chevauchent et si li dist : « Dame, vous 

savez bien que je vous ai molt anmee et plus ai este debonaires ver vous que maintes 

gens ne m’ont loe et gel vous ai bien monstrer, si vous veil proier d’une chose dont je 

vous saurai molt grant gre se vous por moi le volez faire. Et par avanture en aucun tans 

vous sera encore guerre done. Et ele dist que ele feroit qu’en que ele cuideroit que bon li 

fust qu’ele eust pooir. « Gran mercis», fait li rois, « or vous pri ge donc et requier que 

vous priez Lancelot qu’il redevaingne conpagnons de la table reonde, car molt sont li 

conpangnon irie et esbahi de sa departie et je ai oi dire que nule riens n’est dont vous le 

proissiez a certes qu’il ne feist molt volentiers et ge vous pri que vous lessaiez de ceste 

chose, car il la fera se vous volez ». « Sire », fait ele, « molt doi donc Lancelot amer 

quant il feroit totes choses que je li requerroie. Et vous cui ja tous jors ame et servi 

faites qu’en que vous cuidez qui me desplaise et me feistes jugier a destruire par traison 

et il m’en delivra par sa proesce et se mist en avanture de morir honteusement n’onques 

servise ne li avoie fait c’un tout seul. Ce fu quant ge’l gardai devant la Roche au Saine 

en grant forcenerre et autre tant feisse ge del plus estrange chevalier dou monde se 

j’oisse onques parler de sa proesce et por ce qu’il m’ainme plus que tout le monde dont 
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le doi ge plus a(169rII) mer que tous les autres et ge li monterai si que je l’ain que je ne 

l’en proierai ja, car je cri enbroie qu’il ne li anoiast et ge’l doi garder de chose requerre 

qui li anuist, car il n’ainme pas l’ome qui de son anui le proie. Et se ge bien cui doie 

qu’il li pleust a estre de votre mainie, si l’en devroie je destorner a mon pooir, car plus 

sovent aurai je sa conpangni cil n’est de votre mainie que cil en est. Et ge doi sa 

conpangnie molt amer quant il m’ainme plus que tuit li autre ». Ensi se desfant la roine 

vers le roi et parole molt hardiement, car ele crient qu’il n’ait este acointiez par cui que 

soit de li et de Lancelot  ou qu’il ni ait aucun panse. Et quant li rois voit qu’il n’en porra 

plus traire, si seit bien que ele est irie, si en laisse la parole atant ester puis comande a 

Dieu Lancelot et Galehot et la roine apres et toute lor conpangnie. Si s’en retorne et s’en 

va la roine el conduit Galehot tant qu’il vindrent en Sorelois. Si revesti la roine del 

roaiume588 de Sorelois voiant monsignor Gauvain et les autres conpangnons le roi qui i 

estoient. Apres ains qu’il s’en partissent li firrent tuit cil de la terre feaute et homages, si 

ne seroit mie legierement devisee la grant honors qui li fu faite.  

Quant messires Gauvain et cil conpangnon orrent el pais demore une grant 

piece, si s’en partirent lie et dolent. Lie, de ce que la roine est a aise et a honor et dolent 

de ce qu’il la laissent si long d’ax, car molt l’anmoient et avoient tous jors amee. Apres 

ce ne demora gaires que ele apela Lancelot et Galehot, si furent il quatre a la dame de 

Malohaut qui onques ne la vost laissier a tous besoins li fu aidans a son pooir. Et la 

roine dit a son ami : « Biax dous amis, vous veez bien conment il est, car  notre signor 

plest que je soie une piece hors de m’ennor e de ma grant signorie. Et je croi bien et 

quenois que c’est por mon mesfait, non pas por ce que je n’ai corpes en ce589 que l’en 

me mest sus. Bien le sachies590 ains vous jur sor la foi que je vous doi et as ces deus qui 

ci sont, que je ain plus que tout le remenant dou monde que je ne sui de cest blasme ne 

mauvaise ne entichie, ainsois sui fame le roi Artu et roine sacree et en ointe loiaument le 

vous di. Et fille sui au roi et a la roine de Tamelirde si con je cuit et ma mere le 

tesmongne, mais par aventure Notres Sires me monstre son cor, vous qui la ver moi 

pour ce que j’ai enfrainte et malmisse la conpangnie que je devoie garder(169vI) loial et 

enterine au plus preudome del siecle. Et ne porquant de chose que je aie faite ne me 

puet nus a droit blasmer qui saveroit autresi bien la verite com je la sai. Certes grant 
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force d’amors le me fist faire et vos tres grans services porqoi vos gaaignas tel mon cuer 

si autreement qu’il ne pooist estre a nelui se a vous non cant vous me proiez mie que 

g’eusse merci de vous, mais vos grans de sertes m’en prooient et nuit et jor. Et ne 

porquant de ce ne me tien ge pas angignie se vous avez eu mon cuer et mon cors a 

vostre valoir, car sou ciel n’a si haute dame ne si bele qui ne deust eins fere vers le pior 

home del monde ains qu’elle perdist si haute honor con vous m’aves deservie deus fois 

ou trois. Et d’autre part en vous a tant de biaute et de valor que nule n’est si riche ne si 

vaillans que votre proesce ne passast sa valor et sa richesce ne nule ne deuvoit avoir 

cuer d’escondire le miels vaillant de tous les prous, mais Nostres Sires ne regarde pas as 

choses qui sont el siecle belles et plaisans ne au foles en voiseures car les choses que li 

siecles loe, anuient  Notre Signor et les choses que nostres veut sont au siecles pesans et 

anuieuses. Por ce m’est avis que Notres Sires m’a envoiet se flael et c’est torment por 

ma folie conparer qui m’a este bele et laide a lui. Et je sui orendroit el point o il me 

covient miex a garder en tote choses. Si vous pri coment qu’il est este en duque ci que 

vous ne me requerois nule conpangnie autre que devant la gent ore eu cest point tant que 

ma volente sera. Et s’el vous pri por m’amor garder et parce que bon gre vous en saurai 

et por sauver le creant que Galehot fist a monsignor le roi et non porquant je ne veil pas 

que vous cuidez que je meste force encontre vostre volente, car je ne vous escondiroie 

de nule requeste que vous me feissiez ou fust savoirs591 ou fust folie mais je quenois tant 

votre cuer car maintes fois l’ai esprove que vous volez quen que vous cuidiez que je 

veille et haez qu’en que je haz. Tant vous requier que vous fasois por ma proiere et non 

porquant  ne cuidiez pas que ge vous veille estrangier d’estre sires de moi autresi con 

vous avez este, car vous serois sires et de mon cors et de mon cuer tout mon vivant et se 

li cors estoit si enserres qu’il n’eust pooir de soi si averrez vous le cuer tout enterin ». 

« Dame », fait Lancelot, « ci ne covient nule proiere, car je sui vostres(169vII) 

chevaliers et vous ma dame. Si me deves seurement conmander votre plaisir con a celui 

qui riens ne puet valoir, se li loiers ne vient de vous. Ne tant con vos me dengnerois 

tenir por vostre ne me porroit chose grever  qui autrui grevast ». Et ele l’en mercie molt.  

Ensi est la roine en Sorelois si a sovent conpangnie tel come il plest et et de sex 

de la table reonde  la viennent sovent veoir et conforter, car ele a lors cuer si 

outreemeent qu’il ne pueent l’autre roine amer et le roi meismes aiment il mains qu’il 

ne soloient et bien li mostrent, car petit li portent conpangnie a ce qu’il soloient fere ne 
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de sa novelle fame ne seloent il pas ne point ne l’ainment, car il la truevent et fesnelesce 

et orguilleuse por ce que ele se sent au desus. Si en sont si estrangie qu’il ne vont en lieu 

ou ele592 soit, s’au mains non qu’il pueent, mais a la bone roine vont il sovent si li 

portent grant conpangnies et grans honors et de mai[n]tes autres gens est ele amee et 

chier tenue. Ensi demeure la bone roine en Sorelois. Si ne parole plus li contes ne de li 

ne de sa conpangne a ceste fois, ains retorne a parler de roi Artu. 

Einsi con li contes a devisse se departi li rois Artu de sa droite fame por la 

desloiaute de l’autre et de Bertelai le viel et cil avoit amee l’autre tout a mis en obli por 

la grant amor qu’il a cest’i misse. Et ele le tient ci este  si court que toutes autres 

conpangnies a arier misses fors que la soie. Si sont auques remeses les grans honors et 

les grasces que l’autre li fassoit avoir si est tant anpiriez qu’il tous li mondes qui tant le 

soloit amer et prisier le tient a perdu outreement, car onques mais ensi pou de tens nus 

hons n’enpira autant de mariage. Tant coru la renomee del roi Artu qui sa fame avoit 

laissie et l’autre prisse que l’apostoilles Estenes qui a ces tans avoit la chaiere593 de 

Rome an sot auques la verite conment li rois Artu estoit deseurz sans le comandement 

de Sainte Esglisse si le tint a molt grant despit de si haut home con il estoit qui sans le 

sen de Saint Eglise estoit de sa fame departis et doutoit que li autre desloial ne preissent 

a lui essanple. Et il li manda(170rI) de par Sainte Eglise et de par Sainte obedience 

conme son fil qu’il laissast la fame que il tenoit et preist l’autre tant que devant le siege 

de Rome fust prove por qoi la premiere devoit estre perdue, car drois estoit que ce que 

Sainte Esglise metoit ensanble ne fust departis sant Sainte Eglise. Li rois ne vost celi 

laissier ne reprandre la premiere et l’apostoiles escomenia et lui et sa terre tote. Si fu 

tous li regnes de Bretaingne en escomeniement vint et nuef mois. Et ansois qu’il 

coumensast avoit ja li rois Artu tenue sa fame dirrienne nuef mois et plus.  

Dedens l’escomeniement avint chose que li rois Artu estoit a Bedingran et grant 

plante de son barnage avecques lui, une nuit avimt qu’il vost faire conpangnie a ses 

barons conpangnie si con il avoit fait maintes foies, si jut la nuit entr’aus si con il avoit 

fait autrefoie au tans a la bone roine. Cele nuit avint une grant demontrance de la 

vangence Notre Signor qui molt est sosfrans mais en la fin n’oblie il pas le pecheoir qui 

de ni ore en sa mauvaitie ne le bien del preudome qui demeure en sa bonte. Cele nuit 

prist Nostres Sires si grant vengence de la fauce roine que ele perdi tout le pooir des 
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pies et des mains et de tout le cors fors des iels et de la lengue et autre tel avint a 

Bertelais. Molt fu diverse la maladie et mervilleuse, car onques ne pot l’en trover en 

nulle terre mires  qui verite en seussent dire dont si grant maladie et si diverse poist 

venir et ne demora gaires que li pie lor conmansarent a porrir par desous et puoientsi 

durement es maisons ou il gissoient que nulle riens n’i durast se ne fussent les bones 

espices que on i metoit. Savoir se ja poissent venir a garison. Longuement dura ceste 

maladie a andeus et tote voies demora li rois en la ville por savoir qu’il en avenroit et 

envoioit querre par tout les saiges marres, mais onques nus tant s’en entremeist ni po 

garison trover. Un jor dist messire Gauvain au roi : « Sire, je me merveil plus de vous 

que de nule chose que je onques veisse, car tous li mondes vous a cuidie sa en arieres au 

plus saige baron del monde. Or est si batus de vos li los et li renons de vous que tuit li 

bien que fait avez sont teu et uns en obli et ains si outreement perdus les aiers de totes 

gens que pou vous ainment nes cis qui sont votre home(170rII)  mais la grant 

merveille594 que je ai de ceste chose se est de ce que quant vous plus vous veez et oez 

honir et despire et mains vos enchastiez si ai grant paour que Diex n’en pragne si grant 

vangence prochainnement que tos li mons s’en esbahisse ne je ne gart l’eure que tos li 

mons nos tiengne por mescreans et il le sanble ne onques ne fu nus saiges hons de sa595 

foliee si a huerez qui au mains n’eust honte de sa folie. Mais il vous est avis que la votre 

folie soit honors et l’an ne vous puet geter de ceste ville tant vous plaira demorer en 

lordure  qui tant anuie a tout le monde que vous meismes en anuiez et dit tous li mondes 

que vous ne fustes onques saiges ne vaillans quant vous avez si tost tous sens et totes 

honors arieres misses. Por ce vous loeroie je que vous partissiez de vostre malvestie et 

meissies jus le duel de ce que vous perdes la chose par quoi vous avez este honis et vers 

Dieu et vers le siecle se cui duel devez vous laissier et en chargier duel et ire de ce que 

vous avez l’ennor perdue que vous ne poez restorer. Si laissiez ceste vile en cestui point, 

car trop i avez  este et ales veoir les autres dont vous avez assez et de belles e de bien 

seans. Si envoiez quatre vos barons et lor racotumes a faire les grans festes et les grans 

honors que vous lor soliez faire au tans a la bone dame par cui vous avez596tant de bonte 

con il i pert et se je vous chastiasse au preu de l’arme je vous deisse que vous laissisiez 

del toute le diable dont vous avez la conpangnie. C’est ceste fame pecheresse que vous 
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tenez encontre Dieu, mais je ne vous en chastirai ja en cest point que vous ne 

quenoissez encor ne tant ne quant votre folie. Ains vous poisse de la grant honor que 

Diex vous apareille, car il vous tout celi par cui vous ave este honis ». 

Ensi chastie messires Gauvain son oncle et li rois s’aparsoit qu’il li dit bien si si 

acorde contre son cuer et dit : « Biax nies, vous me concillies bien et en loialte. Et que 

sor tous autres homes vous peseroit de ma folie et ge ferai autre conseil con bien qu’il 

me doie grever et dites que vous loez ou nous aillons ».  « Ge lou », fait messires 

Gauvain, « que nous aillons a Camaalot ou tuit li deduit sont et de bois et de riviere ». 

Et il l’otroie.  

Au matin(170vI) s’en parti li rois et sa conpangnie et vindrent droit a Camaalot 

et sejornerent bien quinze jours en bois et en autres de duis. Au chief de quinze jors, dist 

li rois par l’amonestement monsignor Gauvain  qu’il iroit lundemain en riviere, car molt 

s’en estoit tenus si i a la trois jors pres apres et molt li grevoit, mais totes voies por 

monsignor Gauvain que si cort le tenoit le fist contre son cuer. Au quart jor se tint en ses 

maisons, ne ne fu qui le poist legierement conforter de son anui et messires Gauvain le 

reprent a conseil et li prant a mostrer si grant folie et dit : « Sire, por noiant estes dolens 

de ceste chose, car c’est sans recovrement et cil eust en vous point de savoir vous en 

eusiez grant joie, car par ceste perde vous pooient venir tuit li gaaig et les honors que 

vous avez lontans perdues et je vous en cuidai avoir tant chastie que vous vous en por 

pensissiez, mes vous i este autresi come une beste, car vous ne metes en votre afaire 

nule raison, mais a ce que votres cuers veut vos acordes outreement. Si sachiez bien se 

vous en autre maniere ne porchaisiez votre ennor a recovrer outreement l’avez perdue. 

Et de tant con ele vous este eslongnie, vous poez vous bien apercevoir se vous 

quenoissiez honor de honte ». « Biax nies », fait li rois, « bien sai que vous me dites 

voir, mais je ne puis vaincre mon cuer, car mal gre mien me covient il este obeissans a 

son voloir et ne pourquant se ge i metoie painne et travail porroie ge jamais recouvrer ce 

que vous dites que j’ai perdu, car miels savez vous que l’en dit de moi que je ne fas ». 

« Sire », fait il, « vous ne feistes onques chose par qoi vos ne poes a estre li plus 

preudons del monde, si tost con vous vodrois estre tex con maintes gens vous ont veu. 

Si ne di ge pas que vous puissiez recovrer les biens que vos avez laissiez a fere, car li 

siecles est si petiz que nus ni porroit restorer une seule eure ». « Mais Diex, biax nies », 

fait li rois, « vos i estes preudons ou nous ne l’est car onques proesse en vous ne faille et 

je ferai qu’en que vous me loerois, car onques ne trovai que si docement me reprochast 
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mes mauvaities con vous avez fait tos jors par ce si quenois que vous m’amez plus que 

tuit l’autre ». 

Ensi s’acorde li rois a monsignor Gauvain et il li dist : « Sire, vous m’avez dit 

que je vous en(170vII)saing conment vous porrois recourer les pertes ou vous i estes 

entres et ce vous dirai ge bien. Tan saichiez vos que ce ne puet estre se vous ne faites 

vers votre peuple tant que vous puissiez lors cuers avoir, mais nus ne puet ne ne doit 

avoir les cuers ne l’onor des gens cil ne porchasce l’enmor de Dieu premierement et 

vous en i estes si eslongniez come cil qui ces conmandemens avez despis et soufert les 

comeniement doin il est merveille conment vous osez de honte ne lui veoir ». Tant dit li 

preudons a son oncle le roi qu’il li creance a faire qu’en qu’il loera entierement et il en a 

molt grand joie. Si le vee ensi a ameliorer petit et petit car il ne li veut mie si corresus 

qu’il le meste en plus males voiez et atant que cele soit morte, que si li a les biens tolus 

si li dist : « Sire, je lo que nous aillons mes tous les jors en aucun deduit ou en bois ou 

en riviere, si senblerois estre  plus lies ». « Si veil ge bien », fait li rois, « et le matin si 

irons an bois, car en la forest de Camaalot a de molt grans sanglers sovent ».  

Ensi atorne li rois qu’il ira an bois le landemain. Et en semont le plus de cex qui 

en sa conpangnie estoient et au matin le fist messires Gauvain lever et en alerent en bois 

et acoillirent un porc et li rois le chassoit molt volentiers, li sengliers fu molt grans et 

molt poissans si fui assez tant qu'a force la reterent li chien. Et il lor livra estal a la 

montee d’une roche et illuec l’ocist li rois et encor estoit auques matin. Quant li porc fu 

ocis si prist au roi molt grans talens de mengier et il demanda a ces gen s’il avoit pres 

d’iluec nule maisons ou il poist mangier aisiement, car il fassoit ja froit come en iver. 

En demantres qu’il disoit ce, oit soner une cloche, il vait la ou il avoit oi le son tant qu’il 

vint entre lui et sa conpangnie en un ermitage. Il apelent a la porte et uns clers vestus 

d’une robe blanche lor court ovrir et les gens le roi demandent cil a l’en laiens ou il 

poissent mengier. Et li clers respont que oil, molt bele maison et molt bone qui est faite 

por les ostes. « Et bien soit venus », fait li rois, «car nous laiserons do qu’en que nos 

porrons come le plus preudome(171rI) del monde ». Les gens le roi entrerent ens situs 

verent molt beles maisons et molt riches come de fust. Si font grant feu et bel et li clers 

fu venus a son signor qui estoit hermites de laiens et molt sains hons, si li conte que ensi 

est venus li rois Artu laiens mangier et cil en a molt grant joie. Maintenant se va revestir 

si comance la messe, mais ansois qu’il l’eust chantee, fu li rois au mengier ascis, illuec 

li avint une grant merveille, car si tost con il ot mis dedens sa boche le tiers morcel 

avint c’une dolors li tocha au cuer si grant que bien cuida tantost morir. Il saut hors de la 
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table et geste un cri si grant et dit : « Ha Diex, confession, car je me muir ! ». Et lors 

saut chascuns de son lieu, si court messires Gauvain tenir le roi entre ces bras, car il 

faissoit la plus dure fin que nus cors d’ome poist sousfrir et messires Yvain court au 

prevoire et Sagremors, li desrees. Si le truevent qu’il se desvestoit et il li content la 

grant mecheance del roi et que et que por Dieu le vaingne tost comenier, « car nous ne 

gardons l’eure », font il, « qu’il soit mors sans confession ». Quant li preudons oit la 

novelle si entent Nostre Signor ses mains et dist : « Biax sire, Diex a ores soies tu, car or 

sai ge bien que tu as prisiee ma proiere et retenue en bon gre quant tu del desloial 

pecheoir te597 venges ensi ». Quant cil qu’il l’estoient venu querre l’oient ensi parler, si 

en furent tuit esbahi mais n’en osent dire plus et messires Yvain le semont que por Dieu 

vengne le roi hastivement comenier et confesser. Cil s’atorne si con il doit a cel besoing 

et vient devant le roi sel trueve tel [...nee] ca painnes se poit movoir se molt po non et 

non porquant encontre son sauveor se dresse tant con il pot. Li preudons li demande qui 

il est, car molt le voit angoisseus come celui qui avoit rendu le sanc par la boche et par 

le nes et par les oreilles et li rois li respont : « Ha, por Dieu, biax dos sires, ne vous 

chaut qui je soie. Mais por Dieu me donez mon sauveour, car je le vous requier ». « Je 

saurai avant qui tu i es », fait li preudons. « Sire », fait il, « uns chaitis sui, uns 

maleureus de Bretaingne ai este rois, Artu ai non. Si ai fait tant a la terre de maus plus 

qu’a la chaitive d’arme ne me fust mestiers tant que ore en prant Notres Sires sa grant 

(171rII)  vengence ». « Conment ? », fait li ermites, «Artu i es tu ce ? Dont me merveil 

je molt conment tu i es si hardis que tu oses demander le cors Jehsu Crist, car tu li as 

faites toutes les hontes que tu pooiez. Tu as brisiez les establissemens de Sainte 

Esglisse, tu as guerpie ta loial espouse et tiens ta songnant encontre Dieu, tu i ez 

escomenies de la boche Dieu avant et apres de totes les boches des prevoires qui 

chantent messez. Et saiches que je te598 quenois miels que tu ne me quenois, car je fui 

jadis tes chapelains et set ans entiers et j’ai non frere Amistans et ving avec la bone 

roine Guenievre et la norri en ces enfances ». Quant li rois l’ot, si geste un soupir et tent 

vers le ciel endeus ses mains et dit : « Ha, biax sire Diex, or sai ge bien que vous 

m’ames quant vous m’avez envoiee l’ome del monde que je plus desiroie aveoir. Biax 

maistres », fait il, « por Dieu puis que ci estes, si me concilliez ». « Nus consaus », fet li 

hermites, « ni vaudroit rien se tu ne te repantoiez  de ta desloiaute et bien sachies que le 
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cors Notre Sauveor ne te donrai ge pas, car tu n’en i es mie dignes, ains te desfen bien 

que tu n’el prangnes, car se seroit a ton dannement se saiche tu ». « Maistres », fait il, 

« que que j’aie fait se je en vieng arepantement. Li consaus Notre Signor ne me doit pas 

estre vees ce m’est avis. Et dites outreement quel chose vous volez que je fasce et je la 

ferai outreement et sans contredit ». « Se tu ainsint », fet frere Amintaus, « le creantes a 

ton Sauveor qui ci est en present, je te resevrai si con l’an doit crestien resevoir en 

Sainte Eglise ». « Maistres », fait il, « je ensi le li creant, si l’en met en plegelarme de 

moi ». Lors fist frere Amintaus traire/ ariere monsignor Gauvain qui antre ses bras le 

tenoit et qui fassoit dule mervilleus et les autres environ qui mervilleus duel fasoient. Si 

parla a lui priveeement  et li dit : « Li rois torce dont il cuida estre entichiez qu’il pot 

savoir et remenbrer ». Apres le comenia dou vrai cors Notre Signeur et ne demora gaires 

apres ce qu’il l’ot rescu qu’il a li ja molt durement et avoit molt bel sanblant et molt 

bele maniere de garison. Ensi demora li rois trois jors en l’ermitage et lors fu molt 

aligies tant qu’il manja molt volentiers et pot aler et dit a frere Amintaus qu’il s’en iroit 

duc a Camaalot. « Et dites moi », fait il, « maistres, que je ferai ? ». « Tu i es departis», 

fait il, « de ta fame sans le comandement de Sainte Eglise ne je ne sai se tu as laissiee ta 

droite fame ou la fause por ce si n’en prandrai pas si grant faissel sor moi tout soul que 

je rerefasce ce ci laissier(171vI)  et prandre l’autre. Mais se je veoie et l’une et l’autre et 

ge parloie a andeus, je sauroie tost laquel seroit599 ta droite fame, car je fui norris des 

m’enfance en la maison le roi Leodagan de Tamelirde et sai assez ensangnes de la roine 

Guenievre, sa filles, qui sont si privees de moi et a li que nus ne scest que nous dui. Par 

saurai maintenant que je aurai parle as deus laquelle est deloiax et laques est droite 

roine. Et je traveillerai tant mon cors por amors ?? Dieu que je irai ducques la ou eles 

sont ne mie por ce que Diex le set, ge ne cuit jamais issir de cest porpris por le siecle 

veoir ». « Maistres », fait li rois, « grans mercis et je croi bien que Diex m’envoiera par 

vous conseil et li conmancemens en est ja molt bons et molt biax. Par cele fame dont 

j’ai este tormentez si gist malade molt grant piesa et del mal de la mort si con je cuit et 

si vous di sor m’ame que je la cuidai prandre a droit quant je la pris, car je en oi a 

tesmong tout le barnage de Tamelirde, mais d’une chose me reprant ma concience, car 

onques puis ne me fist se mescheoir non et me sont puis avenues grans hontes et grans 

mescheances et tous les cuers de mes barons en ai perdus. Ce sont les choses qui plus 

me font cuiedier et croire que je tieng ceste fame contre raison et encor m’en aurois 
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vous plus conforter quant vous saurois laquele d’eust estre ma droite fame et laquex 

non ». 

A landemain chanta li hermites sa messe et manja li rois un petit et lors 

monterent si vindrent a Camaalot si firrent les gens molt grant feste del roi quant il i 

vint, car bien cuidoient qu’il se morist. La nuit vint uns chevaliers au roi qui estoit a la 

fauce Guenievre, si li aparta unes lestres, si dissoient que si chier con il avoit son cors 

qu’il venist a li si tost con il verroit ces lestres. Quant il ot ces lestres oiez, si vint a frere 

Amustaus , si li conta et li demanda qu’il en feroit, « car je n’en feroie  rien, sire, ce par 

vous non ». « Je vous lou », fait freres Amustaus, « que vous aillons en duc que la si i 

parlerai et endementieres faites semonre vos esvesques et vos arcevesques et tous vos 

autres barons qui veingnent a vous a Bedingran si tost con il verront vos lestres pour un 

des grignors afaires que vous eusiez dax piesa et lors si feroit honor a Sainte Eglise  et 

droiture de la honte que vous li avez longuement faite et se cera par le conseil de vos 

barons ».  

Au matin vinrent si tost con il orent oie messe et chevaucherent tant qu’il 

vindrent a Bedingran, mais li rois ne dessandi mie es maisons ou la fauce roine 

estoit(171vII), ains ala gesir en unes autres qui estoient molt belles et molt riches et 

estoient a un borjois, car c’estoit uns des chastias de Bretaingne miels hebregies. Cele 

nuit ne sosfri pas freres Amustaus que li rois parlast a sa fame, mais landemain apres la 

messe i alerent entr’ex deus. Et quant ele vet600 le roi, si li dist come cele que molt 

parloit bien : « Sire, je sui si malade come vous veez, ne je n’etruis nule mire qui me 

saiche consillier de mon malage. Je ne sai c'il le font par amonestement d’autrui ou 

parce qu’il n’en saichent rien. Mais cil qui me loient ma garison, me loent que je m’en 

aille en mon pais et me dient que je porroie ci entrer enleve ne ja ne m’en convenroit  

issir duc a Tamelirde ». « Dame, dame », fait li rois, « la ber ne nous lo croie ge mie, car 

la mers et toutes santees eriez sont a malade trop dangereuses. Mais remanez encore et 

atandes la merci Notre Signor. Et se vous morez ci, vous morres bien en votre terre, car 

puis que vous i este roine de Bretaigne autresi est li regnes votres come miens. Mais ve 

ci un molt preudome que je vous ai amene, si parlez a lui et il vos saura molt bien 

consillier que qu’il doie de vous avenir. Vous devez pener et travillier que vous sous 

tres bien confesse ». Atant s’en part li rois et li autre tuit viderent la chanbre. Et lors vint 

uns chevaliers querre le roi, si li dist : « Sire, Bertelais vous mande que gist malades la 
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desous en une chanbre et por le  porfist de votre arme que vous veingniez un petit parler 

a lui ». Et li rois i va maintenant. Quant il vint devant lui si li dist Bertelais : « Sire, je 

vous veil descovrir unes des grignors merveilles dou monde. Si vous pri et requier pour 

Dieu que vous fasois ci venir tous vos barons et les chevaliers que vous avez en ceste 

vile et si l’orront, car se n’est une chose que l’en doie dire en repost ». Li rois envoie 

por tous ses barons et por ces chevaliers et d’autre part reparole freres Amutaus a la 

fause roine et si li dist : «Dame, vous gissiez ci en dolereuse chaiere come celle qui a le 

cors perdu. Or si gardes apres que l’arme ne soit perdue, car la sont tuit li denmage, ne 

nus ne puet estre de si vil pichie enconbres que si tost con il vient a parfite repantance 

qu’il n’ait pardon c’est de bouche et de cuer ensanble ». « Conment sire ?, Dites vous 

que de tous pichies puis a pardon venir si tost come me repantirai par la boche et par le 

cuer ? ». « Ce vous di ge », fait il, « sans faille. Et si vous en doing », fait il, « tel plege 

come l’arme(172rI) de moi ne il ne doutes a dire vos pichies a nul provoire quel que il 

soit, car la confessions n’est pas au prevoire, mais a Dieu. Ne nus ne puet a estre tant 

pechieres que Diex ne soit plus larges pardeners bien le saichies».  « Sire », fait 

ele, « puis que vous m’avez ce dit garie sui, car je n’ai tel mestier come la plus vil 

pecheresse qui onques fust et la plus desloiax. Car j’ai trai le plus preudome del monde, 

c’est messires li rois et le fis deseurer de sa fame qui est la fleurs de toutes les dames qui 

soient ore ». Lors conte au preudome tote la traison de chief en chief, coment et par cui 

ele l’avoit fete tres tout li dit sans rien celer. « Dame », fait il, « or vous conseillerai ge 

au preu de l’arme se croire me voles ». Et ele dit que si fera. « Je vous donrai », fait il, 

« une penitance legiere au cors et a l’arme, se croire me volez, et porfitable, car hons ne 

fame ne doit morir sans penitance. Ge vous conmant que si tost con li rois venra devant 

vous que vous li quenoisiez et a lui et a sa conpangne qu’en que vous avez ci conneu, 

car vous aves pechie vers maintes gens, si vous sera grans porfis que oians mains et 

maites fasois honte au diable par cui vous feistes le forfait et honor a Damledieu». 

« Sire », fait ele, « molt aura grant angoisse au dire oiant le peuple tel chose, mais totes 

voies le ferai por le sauvement de l’arme que vous me tesmongniez a estre ». Lors 

envoia li preudons querre le roi, mais il estoit devant Bertelai qui li quenoissoit la 

traisson ensi con ele avoit este faite et porchacie voiant tous les chevaliers. « Et 

sachiez sire », fait il, « et sor m’arme le vous di conques la pecheresse qui la sus se 

muert d’autel mal con fas n’en fist rien se par moi non. Et por ce que par moi est tous 

cis maus venus, por ce vous pri et requier que vous de cest desloial cors prenez 

vangence tele que jamais nus qui en oie parler ne prangne talen de fere tel traison ». A 
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ces paroles fu envoiez querre freres Amistaus si oi la confession tele con il avoit oie et 

dite devant les autres. Et puis revindrent devant la fause roine et ele requenut devant 

tous autresi com ele avoit fait. Et li rois s’enseingne trop durement et li vient a trop 

grant merveille. Puis demande a frere Amustan qu’il en fera, car il en vodra ce dit trop 

cruel vangence panre. « Sire », fait il, « vous atandrois vos barons, si en esploiteres par 

lor consaus, mais ceste chose faites savoir au barons de Tamelirde et a ma dame qui 

molt en aura grant joie et ele(172rII) aura droit ».  

Li rois envoie maintenant au barons de Tamelirde qui tuit viengnent a lui come 

si heme. Et messires Gauvain mande a la roine l’aventure en Sorelois don ele est si lie 

con ele doit et non porquant n’en fait mie joie si grant con li cuers li aporte ansois dit a 

maintes gens que li n’en chaut. Et tantost envoie querre Galehot et son conpangnon qui 

estoient en Lontainne Illes. Si lor manda la verite de l’aventure et Lancelot en est lies et 

dolens. Lies de ce de la grant joie que sa dame a recoveree, dolens de ce que mains en 

aura sa conpangnie qu’il n’avoit ore. Mais Galehot en est dolens a desmesure et dist a 

soi meisme que ore voit il sa fin aprochier, mais toutes voies fait il bele chiere, ne ne 

monstre nul sanblant de sa dolor.  

Quant il vindrent en Sorelois et les deus dames les virent, si fu la joie grant assez 

et il furent tout quatre priveement et la roine dist as deus chevaliers que ele fera de ceste 

chose, « car je sui », fait ele, « atandans del tout en tout a vos consaux, ne Diex ne fist si 

grant honor que je preisse se par vous deus ne la prenoie. Et je ai droit, car nus ne mise 

onques painnes en moi honorer for que vous dui ». Et Lancelot qui plus estoit a tous ces 

voloirs abandones, si li dist : « Dame, qui se vous loeroit a refuser il ne vous enmeroit 

mie, car il n’ainme mie sa dame  qui n’ainme toutes ses honors. Et se tous jors vous 

voliez tenir de mari prandre, ne le porriez vous faire, car vous i estes espouse monsignor 

le roi, si vous aura conbien qu’il vous ait mesfait puis qu’il vous rapelera au rendroit ». 

« Biax dous a[mi] », fait ele, « je sai bien que ce me loez vous por ce que vous savez 

bien que je le veil. Et vous Galehot », fait ele, « qui plus i estes saiges de lui que m’en 

loeeres vous a faire ? ». « Dame », fait il, «  se qu’il vous a Lancelot, car qui vos loeroit 

autre chose, il vous loeroit hont et danmage et non porquant, bien saichiez, que molt 

enmasse miex la remonance en cest pais, car molt en poisse amender mais Dieu ne plait 

se poise moi. Et puis que vient au consillier on doit doner le plus leal ».  

Ensi loient a la roine ce qu’el veut et dautre part sont asanble li baron le roi Artu, 

si ont oi le tesmoing de la fause roine et de Bertelais le viel. Et i rois done bone seurte 

assez prelas qu’il reprandra sa fame et del despit qu’il en a fait se contandra a l’esgarde 
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Sai[n]te Eglise. Apres se conseille li rois a ces barons quel jostice il fera des deus qui 

ceste traison bastirent (172vI) si on jugent li un une chose et li autre, autre. Li un jugent 

a ardoir et li autre a traison. Mais freres Amustaus  ne si acorde mie, ains dit au roi qui601 

conseil l’en demande qu’il n’602 ocirra pas, « car il ne porroient », fait il, a grignor 

torment soufrir de selui qu’il soutiennent ore et c’est la riens que plus desirent que tost 

morir. Mais vous les ferees porter en un vil lieu ou il seront pourement, mais totes les 

choses lor faites livrer dont lors cors porront estre plus aise. Et de tant seront il plus 

tormente, car quant il plus durront et plus auront male avanture ». par le conseil frere 

Amustaut los fist li rois porter en un vies ospitail de hors Bedingran et ne demora gaires 

que li baron de Tamelirde vinrent. Et quant il oirent la confession des deus, si furent 

molt esbahi et ne sorent que faire. Tant qu’a ce s’acordent a la fin qu’a la roine iroient 

crier merci en Sorelois ou ele estoit, car molt la sentoient a debonaire et conbien totes 

voies qu’il se fussent vers li mesfait.  

Totes voies s’on metroient en avanture et chevaucherent tant qu’il vindrent en 

Sorelois et quant il vindrent pres de la vile, si se deschaucerent et li vindrent tuit nu en 

braies merci crier. Cele qui estoit assez debonaire, ot merci de lor mesaise. Si lor 

pardona son mautalant et conmensa a plorer quant ele les voit plorer. Et pensa bien que 

par mauvais conseil l’avoient fait, si les reprist a homes tous si con il devoient estre. 

Apres ce ne demora gaires que li rois envoia querre la roine par une partie des barons de 

Bretaingne. Si i ot esvesques et arcesvesques et rois et quens et dux et si i fu freres 

Amustaus dont la roine fist mervilleuse joie quant ele le quenut. Et il li conta le grant 

miracle qu’il estoit avenu del roi en son ermitage, de la dolereuse mort que la fause 

roine soustenoit entre li et Bertelais. Quant li baron furent venu si dirrent qu’il la 

venoient querre come lor dame et lor roine et que molt devoit avoir grant joie quant 

Diex li a rendue si haute honor. Et ele dist que de ceste honor n’avoit ele que faire ne 

jamais ne seroit en autrui subjection por que Diex l’en avoit jetee. « Car je sui », fait ele, 

« riche assez puis que Diex m’a rendue la terre que mon pere fu et ceste ou ge sui est 

moie et sera tant con je la vodrai tenir, car un des plus preudons del monde la m’a donee 

et quant je me vodrai marier603 je porrai del/s plus haus homes del monde et des plus 

gentis avoir un se prandre le/veil. Et tel qui ne(172vII) ou ne m’abandenera mie a mort, 

                                                 
601  roi qiue, <ue> subponteado pelo copista; 
 
602 nos ocirra, <os> subponteado pelo copista ; 
603 et qnt je em vorrai marier et qt je em vorrai marier, expressão repetida; 
  



 456

ains me garentira contre chous homes et essaucera sor totes dames terriennes ». Ensi se 

desfent la roine vers les barons et si li dient : « Dame, se ne poez vous fere, car puis que 

vous i estes asanble604 a mon signor le roi par Sainte Eglise vous n’en poez departir se 

par Sainte Eglise non ». « G’en sui », fait ele, « toute departie par le droit de Saint 

Eglise, car puis qu’il me porchasa mort il n’est pas drois ne raisons ne ja Sainte Eglise 

ne l’esgardera a droit que je doie a lui retorner ». « Dame », fait frere Amustaus, « de la 

desloialte qu’ il en fist a il conpare en maintes choses, car il en a este escomenies et 

seures de Saint Eglise et si en a eues autres hontes assez dont je ne parlerai par ore. Et 

s’il a mesfait vers Sainte Eglise il est tous pres de l’amender ne vous n’en prandrois pas 

la jostice, mais Sainte Eglise la prandra. Et conment qu’il vous griet ou abelisse 

retorner, vous covendra aur en  espous et cil vous aportee malvaisse foi et vous lui bone, 

il le conparra en cestui siecle ou el dolereus jor del jugement que toutes les desertes 

seront rendues et vous en serois honoree e[n] cestui siecle et en l’autre joie pardurable, 

car nous savons que tuis maus n’est qui ne soit conpares en setui siecle ou en l’autre ne 

nus biens n’est sans guerredon ».  

A ces paroles dire fu Galehot et ses conpains et quant il oi que la roine 

s’escondissoit envers les barons si durement, si se [...] et si dist a li : « Dame, dame cis 

preudons vous en dit voir. Car vous ne poes deservir Dieu ne gaannier a estre en ce 

point et se ne fust por ce que vous cui disirez que a g’el deisse por covoitisse de ravoir 

ma terre qui vous tenes plus vous en esforsase assez ne mie por ce la terre est vostre en 

quel que pais que vos aillois, mais en la fin ne porriez vous tant guenchir vers Sainte 

Eglise que par lui ne vous covenist a repairer. Et si en aqueudriez tant de blasme de 

toutes gens que tuit li bien qui ore605sont en vous seroient torne a mal et vous harroit 

tous li mondes qui ore vous ainme ne por ce ne vous chasti ge pas que je n’enmasse 

miels le remanoir que le raler, ains l’en ne doit pas consel doner a son ami qui soit 

contre s’ennor ». Tant dient a la roine et un et autre que ele retorne au roi Artu  a molt 

grant force autresi con cil l’en pesast. Si atorne son oirre come de raler en Bretangne, 

mais avant fait semonre ses homes de par le regne de Sorelois et quant il sont devant li 

venu, si en refait a Galehot prandre le sairement et les homages et se fu a molt grand 

painne, car il enmast assez miex que la roine(173rI) en fust  tenans toute sa vie.  

Apres ce s’en vint la roine en Bretaingne si l’en amena Galehot, car rendre la 

voloit au roi, si con il li ot conmandee. Et l’autre estoit ja mort et Bertelais et se fu la 

                                                 
604  estes ensable, <en> subponteado pelo copista e <a> sobreposto à linha; 
605 qui orent, <nt> subponteado pelo copista; 
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semainne devant la Chandelor si avoit ensi este en Sorelois un an entier et tant con il a 

de la premiere semaine de juing duc a la dairienne semainne de jenvier. Li rois li vint a 

l’encontre a l’entree de la terre au roi des marches de Galonne et molt fu honteus vers li 

quant la vit. Et Galehot li dist : « Sire, vous me baillastes ma dame la roine qui ci est 

pour garder autresi con ge feisse ma serour germainne et gel vous creante. Et del creant 

que je vous en fis je m’en  aquit et si la vous rrent. Et si m’aist Diex et ses vrais cors je 

n’eusse mie si estovice gardee ma seror germainne con j’ai li. Ne por ce nel di ge mi 

qu’il convain ge gardes a li garder, car je cuit et croi que ele vorroit que vous eussiez 

veu et seussiez totes ces oevres et ces contenansses de Sorelois ». « Certes », fait li rois, 

« biax dous amis gel croi bien, car vous i estes li hons crestiens qui plus a envis seroit 

menez a desloialte faire et je vous en merci de ce que vous avez fait a la roine de tout 

mon cuer et de tout mon pooir et de celi a mes amis ». 

Celi jor fur asenblee la roine au roi Artu par ces esvesques et par ces 

arcevesques. Et landemain requist Galehot a la roine par la foi que ele devoit a la riens 

que ele plus anmoit que ele ne priast Lancelot de remanoir de la mainie son signor. Et 

ele li coumanda qui en alast en la terre Galehot por ce que ele ne l’en voloit proier et il 

s’en ala au matin. Celui jor pria li rois a la roine sor la foi que ele li devoit conme cele 

cui il veoit molt a faire ses volentes d’or en avant que ele priast Lancelot de remanoir de 

sa mainie. Et ele dist que  molt volentiers l’en prieroit. 

Au tiers jor, (fu) furent outre le roi et la roine et Galehot en une grant coure606 et 

li rois prie Galehot molt doucement qu’il prist Lancelot de remanoir en la conpangnie 

qu’il avoit laissie de son ostel « et vous dame », fait il a la roine, « pries en et l’un et 

l’autre sor tant d’amor con il vous doivent ». « Certes », fait Galehot, « je l’en prierai 

molt volentiers et gel reverrai ains que ma dame le revoie. Et cil fust en ceste ville je 

l’en priaste hui en cest jor ». « Conment », fait li rois, « ou est il donc ? ». « Sire », fait 

Galehot, « il s’en est alez de devant ier, mais je l’en prierai si tost con g’i porrai venir ». 

« Voire », fait la roine, « si s’en est alez sans mon congie. Certes, or sai ge bien qu’il ne 

m’ainme mie tant con je cuidoie ». « Dame, dame », fait Galehot qui bien aparsoit que 

ele panse, « Lancelot est si(173rII)  vaillans d’autres manieres que bien li doit on 

pardoner un grant forfait et je cuit bien que se vous eusiez de lui mestier, il ne s’en alast 

mie qu’il ne vous offrist ains son pooir et cui il l’offre bien en puet estre aseur car nus 

ne fu onques mains guillierres en ses proesses ne ens es promesses ». 
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Atant prent il meismes congie, car aler s’en veut et li rois li dist qu’il li otroi 

ansois un don qui ne sera pas outrageus. « Et cel vous conjur », fait il, « sor la rien que 

vous plus ames ». Galehot li otroie le don. « Et je vous ai demande », fait li rois, « que 

vous soiez a moi a Paques entre vous et Lancelot ». Et la roine autresi l’en prie que bien 

le veut. Et il le creante a ambedeus que il i venront. Atant s’en part Galehot et la roine le 

convoie un petit et la dame de Malahaut. Et la roine li prie sor la foi qu’il li doit qu’il ne 

laist pas que il ne soient la Paque a li si con li rois les a requis. « Et n’oies », fait 

ele, « garde que je n’el prierai jamais de remenoir ». « Et dame », fait il, « grans 

mercis ». Il vient a son ostel, si monte et chevauche tant qu’il vient en Sorelois et trueve 

son conpangnon qui molt mauvaise chiere faissoit, car il li est avis que sa dame soit 

autresi con perdue, pour ce qu’il set bien qu’il ne l’averra mais si souvent ne si 

privement con il a fait en Sorelois. Et Galehot le conforte molt et si li conte le convent 

qu’il a au roi de lui mener la a la Pasque et les paroles que la roine li avoit dites et il en 

est lies, car molt desire la a aler ou il puisse veoir sa joie. Mais ore se tait un pou li 

contes deus deus que plus n’en parle, ains retorne au roi Artu. 

Or est li rois Artu a sa fame rasenblez, si se poinne molt de faire qu’en qu’il fet 

que bon li soit et toutes les hores que il cuidoit estre miels de li. Si li pria que ele meist 

totes les painnes et les proieres que ele por porroit en ce que Lancelot remainsist de sa 

mainie et conpains de la table reonde autresi con il avoit este. Grant piece l’en respondi 

la roine malvaissement conme cele qui ne cuidoit mais enmer le roi tres clerement, mais 

ele avoit le cuer si dous et si gentil que nus sorfais ne fust si grans don l’en ne trovast en 

li pardon par debonairement en li parler et crier merci. En tel maniere li ramolia li rois 

son cuer que ele pansoit avoir vers lui felon, ne nus ne savoit miels a traire gens a sa 

volente qu’il fassoit. Mais ja por merci(173vI) qu’il criast ne por monstrer sanblant 

d’amor ne fust la roine a ce menee que ele vosist que Lancelot retornast a la conpangnie 

de sa maison se ne fust l’anmors que ele avoit en lui misse, si sans messure. Et se qu’ele 

l’avoit si acoustume a veoir chascun jor en Sorelois, si estoit si esprisse et si esbrasee 

que trop la grieve li sousfrirs ne pas ne li est avis que ele s’en puist tenir en nule fin 

d’avoir souvent sa conpangnie. Et molt le tarde que li termes soit qu’il doit a la cort 

venir et bien s’est de se consillie a soi meismes sans autrui que si tost con ele le porra 

veoir, ele le fera remanoir en la conpangnie de la table reonde, conment qu’il doient 

grever a Galehot, car toutes voies ainme le miex que ses cuers soit joians et aise et 

autres en soit correciez que ele perde et aise et joie por autrui bien. Mout li greva li 
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atandres duc a la Paque et lors vint Galehot et ses conpains et vindrent la semainne 

devant Pasques flories a Carduel ou li rois Artu estoit.  

Landemain qu’il furent venu, parla la roine a Lancelot, si li conmanda qu’il 

remainsist de la table reonde conpains et de la mainie son signor, si con il avoit este. 

« Et sachiez », fait ele, « outreement que je le veil ne ne dites pas ja a Galehot que je 

vous en aie proie, car gel vous desfandrai pui veement. Mais ne porquant je nes fas mie 

por vous grever ne correcier, mais por cest ostel  amender, car totes voies i serois plus 

sovent entre nous deus que ce vous n’aviez de cest ostel la conpangnie. Mais por chose 

que je die, ni remanes ja devant que je vous soie cheoit as pies ». « Ha Dame », fait il, 

« a genos ne vous sousfreroit pas devant moi a estre ! ». «  Si feres »,fait ele, « que ensi 

me plest ». 

Le jor parla Galehot a la roine de cestui chose et dit que li rois li avoit molt proie 

que ele i meist toutes les poines que ele i porroit mestre conment Lancelot fust conpains 

de son ostel. « Et ge vous en proierai », fait ele, « car a faire le me covient, mais por 

chose que je vous die, gardes que vous ni remengniez ». « Dame », fait il, « le ferai 

quen que vous me comanderois ». Ensi remest duc au jor de la Pasque et li rois apele la 

roine au matin ains qu’ il oist messe. « Dame, vous m’avez en convent que vous ferois 

votre pooir de Lancelot retenir si con je vous ai devise orendroit ». « Sire », fait ele, 

« volentiers, mais je vous loeroie que vous l’en priesiez avant et lui et(173vII) Galehot 

ensanble. Et cil por lui ne por vous ne le veut fere, je l’en cherrai ansois as pies et non 

porquant il ot por moi faites tantes choses, car a grant honte l’en proierai, car onques ne 

li fis c’un seul servisse. Et se plus l’en eusse fait, bien le m’eust guerre done quant il a 

fait por I sol servisse quenqu’il cuide que bon me soit ». Tantost apele la roine Galehot 

et li rois li prie de ceste chose et il envoie tantost querre Lancelot. Et quant il est venus 

si li prie li rois au plus docement qu’il puet. Et il dit que ce ne puet estre. Apres l’en  

prie Galehot et il dist : « Sire, ne vous poist ore mie, car je ne serai ore mais d’autre 

mainiee que de la vostre ». Et lors l’en prient tuit li conpangnon meismes de la table 

reonde et il dit que por nient l’en prient qu’il n’en escoteroit nule priere. « Et vous, 

dame », fait li rois, « pries l’en, car il n’escondit onques votre proiere ». « Sire », fait 

ele, « je ne li oseroie dire, mais cil doit jamais avoir pitie de moi, il le fera ». Tantost 

c’est a genous misse. Et Lancelot ne la puet veoir. Si la court relever et dit : « Dame 

merci. Je me remaing ». Puis se vat agenoiller devant le roi et dit : « Sire, je me 

remai[n]g a votre volente ». Et li rois saut, si l’en lieve et le baise en la boche molt 
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doucement et li dist : « Biax dous amis et je vous recieng par un convent, c’au jor ne 

m’aist Diex quent je jamais ferai chose qui vous anuit au mien esciant ». 

Celui jor refu Lancelot en la conpangnie a ceus de la table reonde et lors fu molt 

grans la joie en l’ostel le roi Artu, mais Galehot en est trop durement iriez. Apres la 

feste demorerent li dui conpangnon avec le roi et il lor dist qu’il a talent a la Pantecoste 

de tenir la grignor court qu’il onques tenist et la plus esforcie. « Et si la tanrai », fait il, 

« por la remenance Lancelot et por l’asanblement de la roine ». Et si dist que ele sera le 

plus a aise et lieu de sa terre a grant plante de gent veoir, car ele sera a Londres qui est 

en la marche de la terre, si i porront venir li chevalier de Gaule et cil de la Petite 

Bretaingne et cil d’Escoce et cil d’Illande et de Cornuaille et de maintes autres terres. Et 

Galehot ne sest conment il en puisse mener Lancelot, si li dist qu’il loe que Lionnias 

soit chevaliers a cele cort. Et li rois dit qu’il le fera chevalier molt richement . « Sire », 

fait Galehot,(174rI) « et li varles a este norriz en mon ostel, si en deuroit molt amende 

si haute hono[r] conme d’ordre de chevalerie. Et g’en menroie volentiers Lancelot son 

cousin avec moi en son pais, cil vous plaisoit, car a piece mais ne li tandrai par avanture 

et j’ai tant a faire de lui en mains pais607 que molt me pessoit se je ne l’en menoie a 

ceste fois. Mais bien sachies que nous serons andui a Londres a la Pentecoste ». Et cil 

l’en done le congie conme cil  qui n’ose ne ne doit Galehot fere escondit608, mais molt 

l’en poise et a la roine autresi et non porquant ele ne li veut desfandre la ber quelque 

pesance qu’ele en ait, car trop l’avoit Galehot de cuer servie. Au departir fust li rois 

fiencier a enbedeus que il seront a lui a la Pantecoste a Londre. Et li rois lor done le 

congie, si s’en vont en Sorelois. Si fist plus grans aumones qu’il n’avoit onques fet en 

son vivant, conme de povres revestir, de marier orfelines, de doner a toutes mesaisies 

gens, de rendre totes tailles et roberies, de rapaier les descordes de haines et les guerres 

de son pooir. Et avec tout ce fist il cinc abeies et fonda dont les trois  furent de l’ordre 

Saint Augustin et les II furent de nonains.      
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Passagens do ms. 751BNF correspondentes às citações do Lançarote na Parte II 

desta dissertação 
 
 

3.5609- Investidura de Lionel: 
 

3.5.1- (LL , CX, p.68 ) 

 

 Et molt  fu tres richement atornez Liouniax  de toutes  choses quonques n’oi l’en parler  

de nul varlet qui si richement fust chevaliers tant fust fiz de roi ne d’enpereour. La 

vielle de la Pantecoste vint au servisse en robe de chevalier et la robe fu d’un molt riche 

drap de soie tel con li rois meismes l’a (174rII) voit elleu entre les bons que de lui 

honorer se penoit molt (...) Si richement fu fait Lyonniax chevalier et ot avec lui 

d’autres chevaliers noviax assez dont li rois fist por amor de lui une partie. Il vint devant 

tous les autres la veille do la feste au servisse si senblait bien a la biaute que il avoit 

qu’ils fust plus haus et plus preus de cest estre que nus de autres. 

 Quant le servisce fu diz, li mengiers610 fu apparilliez, si s’allaoit li rois et li 

baron dont il i avoit assiez, mais si ne fu pas en ses sales, n’en ses chanbres... (ms. 

751BNF, f. 174rII). 

 

3.6- A rainha e Morgana: a mesma face de Eva? 

 

3.6.1- (LL, CXXIX, p. 99) 

Ele fu laide et chaude, si luxurieuse que trop 

(ms. 751BNF, f.185rII)  

 

                                                 
609 A numeração refere-se às secções da Parte II onde se encontram as citações do Lançarote de Lago  
610 li mengiers li mengiers (expressão repetida)  
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3.6.2- (LL, CXXIX, p.100) 

De la vint tele grant haine que ele ot a la roine toz jors, por ce essaie ele se ja pora de 

Lancelot avoir l’ennel (ms. 751BNF, 185rII) 

 

 

  3.7- Os anéis e as fadas: separar as águas  

 

3.7.1-  (LL, CXXIX, p.99) 

Vous serois quite, faist ele, por cel ennel de votre main destre (ms. 751BNF, f. 185rI) 

 

3.7.2- (LL, CXXIX, p. 99) 

Car ele en avoit un autre enel contrefait  a celui que la roine li avoit done jadis. Si avoit 

en chacune partie deus ymages qui s’entrebaisoient. Et tenoit l’image Lancelot un cuer 

entre ses .II. mains et une des Morguein avoit ses mains jointes es mains de l’autre (ms. 

751BNF, f.185rII) 

 

3.7.3 (LL, CXXXVI, p. 112) 

Une nuit li dona assez a boire et de ces choses qui le fissent endormir ferrement. Et ele 

vint a lui, si li osta l’anel del doit et le suen  i mist qui auques resambloit celui (ms. 

751BNF ; f. 190rII) 

 

3.7.4 (LL,  CXLIV, p.126) 

Et lors le trova en une forest tel coinc que nus tot l’eust devant veu, nel conneust ne ne 

poist cuidier que ce fust il. Mais ele le conust a l’ennel que ele li avoit done qu’il avoit 

en la main senestre et celui que Morguein li ot mis el doi par traison avoit il el doi destre 

de la destre main (ms. 751BNF, f. 195rII) 

 

3.7.5 (LL, CXLIV, p. 138) 

Si men[g]iuent et quant il ont un pou mengie, si viennent dui sergent vestus de cors 

haubreions lor chapias de fer en lor testes. Si issent d’une chanbre et tient li uns en la 

senestre main un grant talloir d’argent covert d’une grant escuele, li autres tient une 

petite escuele(...) li dui sergent mestent les mes sus la table sans dire plus et s’en ont. Et 

Lancelot ne demande rien de tot (ms. 751BNF, f. 199rII) 
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3.7.6 (LL, CXLIV, p.156) 

Tant c’est hertiez et trainez que venus est de terre pres et lors esgarde, si vois deus 

serjants qui ainmainent deus lions en une grosse chaainne et font tel noise et tel hustui 

que l’en les puet bien oir de loing (...) puis abat la manicle de sa senestre main, si 

esgarde l’anelet que la dame del lac li ot done. Et puis esgarde vers les lions i n’en voit 

nul. Si c’est bien que ce a este enchantemens (ms. 751BNF, ff. 205vII-206rI). 
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