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[Publicado em Homenaxe a Ramón Lorenzo, dir. Dieter Kremer, Vigo, Galaxia, vol. I, 1998, 135-

149, e acrescido de um anexo em 2007] 

 

 

A entrada na Península Ibérica dos romances arturianos produzidos no norte de França 

durante o século XIII apresenta, e continuará provavelmente a apresentar, muitos 

pontos obscuros: no estado actual dos conhecimentos, pensa-se que os romances do 

ciclo da Vulgata tiveram difusão inicial nas regiões orientais, enquanto os romances da 

Post-Vulgata entraram pelo ocidente, uns e outros sendo transmitidos em fases 

ulteriores na direcção de Castela. Mas esta visão pode a qualquer momento ser 

modificada por novos factos, já que ela própria se apoia em um número relativamente 

diminuto de documentos e de certezas. A carência de textos é ainda maior que a 

carência de informações externas, isto por duas razões que são complementares: as 

tradições manuscritas peninsulares dos ciclos arturianos foram muito pequenas e não 

se conservaram bem, o que provoca uma excessiva aura conjectural em torno dos 

testemunhos sobreviventes e a opacidade das suas inter-relações, como é típico de 

recensões abertas; por outro lado, as correspondentes tradições manuscritas francesas 

são tão amplas que nem sempre se acham suficientemente exploradas e classificadas 1. 

Nestas condições, qualquer enriquecimento ao nível do inventário de testemunhos 

raramente é redundante e pode mesmo ser sensacional, como sucedeu com a 

descoberta, feita em Barcelona por Amadeu J.-Soberanas, de um fragmento do Livro de 

Merlin em português 2: com ele se confirmou a existência em português, até então 

apenas postulada por referências externas, desse romance central da trilogia da Post-

Vulgata, de que eram conhecidas também em português as duas extremidades: o Livro 

                                                 
1 Do Tristan francês, são conhecidos 82 manuscritos e fragmentos (Phillipe Ménard, Le roman de 

Tristan en prose, tome I, Genève, Droz, 1987, 8). 
2 Amadeu J. Soberanas,  «La version galaïco-portugaise de la Suite du Merlin», Vox Romanica, 38, 

1979, 174-193, e «A versión galego-portuguesa de la Suite du Merlin», Grial, 76, 1982, 215-217. 
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de José de Arimateia e a Demanda do Santo Graal. Como tudo tem seu preço, essa 

confirmação criou, por sua vez, um novo problema: por que razão o códice do Merlin 

foi despedaçado, provavelmente durante o século XV, na Catalunha, para servir de 

encadernação a livros locais, ao mesmo tempo que a Demanda era transcrita na íntegra 

em Portugal e o José de Arimateia o era um século mais tarde? Têm os livros cada um 

sua fortuna. 

Similarmente, estão longe de se achar esgotadas as possibilidades de renovar os nossos 

conhecimentos a propósito do fragmento do Livro de Tristan revelado há quase 70 anos 

por Manuel Serrano y Sanz e que ultimamente anda um pouco esquecido. Embora este 

não seja o melhor dos momentos para rever globalmente a questão deste fragmento, 

por razões que a seguir apontarei, alguns aspectos estão em condições de desde já ser 

reapreciados. Tentarei fazer o ponto dos conhecimentos quanto ao manuscrito 

propriamente dito, quanto ao texto que ele suporta e quanto à língua em que está 

escrito.  

 

1. O fragmento de Madrid 

O fragmento foi publicado por duas vezes:  

a) primeiro por Manuel Serrano y Sanz, «Fragmento de una versión galaico 

portuguesa de Lanzarote del Lago (manuscrito del siglo XIV)», Boletín de la Real 

Academia Española, XV, 1928, 307-314; 

b) e depois por José Luís Pensado Tomé, Fragmento de un Livro de Tristan 

galaico-portugués, Cuadernos de Estudios Gallegos, anejo XIV, Santiago de 

Compostela, 1962.  

 

José Luís Pensado é de opinião que o manuscrito data do último terço do século XIV, o 

que é inteiramente verosímil do ponto de vista paleográfico. Admite ainda o ilustre 

filólogo que o manuscrito tenha sido escrito no norte de Portugal, por razões que mais 

adiante examinaremos. 

Na verdade, não se trata de um fragmento, mas de dois, pois é constituído por dois 

fólios de pergaminho, provenientes de um códice desmembrado em meados do século 

XVI, acerca do qual nada mais se sabe. Os fólios foram descobertos por Serrano y Sanz 

no arquivo da Casa de Osuna, onde serviam de encadernação a uma cópia notarial 
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(feita em Guadalajara, 1551) do testamento de Iñigo López de Mendoza, marquês de 

Santillana, e foram depois estudados por José Luís Pensado, e a seu pedido 

fotografados, no Archivo Histórico Nacional, quando este se encontrava em 

dependências da Biblioteca Nacional de Madrid. Já tinham sido, então, destacados do 

testamento de Santillana, mas não tinham recebido cota própria, o que deve ter 

facilitado o seu descaminho 3. No Archivo Histórico Nacional, nas actuais instalações, 

não se conhece o paradeiro destes fólios que, na sua singeleza, poderão continuar 

despercebidos por muito tempo. As informações que deles temos são devidas aos dois 

estudiosos espanhóis que os conheceram a tempo, com destaque para a monografia de 

Pensado e as suas reproduções fotográficas. Basta isso como ponto de partida, mas não 

permite, por exemplo, uma nova edição do texto nem análises codicológicas, que 

seriam úteis para adivinhar alguma coisa mais acerca do códice desmembrado. 

A descrição de Serrano y Sanz deve ser correcta, já que é reproduzida tal e qual por 

Pensado, em geral muito severo para o seu precursor. Diz ela:  

 

Consta de dos hojas de pergamino, borradas algunas líneas y palabras 

sueltas por la humedad; a dos columnas, con iniciales en colores; 

dimensiones: 195 x 245 mm. No continúa el texto de un folio en el otro, 

por faltar dos o más intermedios. Es copia incorrecta, hecha 

probablemente en Castilla por quien no conocía bien el galaico-

portugués. 

   

Directamente, só me foi possível observar o testamento de Santillana. Este conserva 

apenas uma capa exterior em pergaminho sem texto, mencionada também por Serrano 

y Sanz («Constaba su encuadernación de dos pergaminos: uno exterior en blanco, y 

otro, por dentro, cubierto con sendas hojas de papel, que por algunos rasguños 

mostraba estar escrito.»). É claramente visível, no interior desta capa, o lugar que era 

ocupado pelos dois fólios antes de Serrano os fazer destacar. Tanto esse lugar como a 

função fazem pensar que o fragmento originalmente era um bifólio, cuja dobra se 

desgastou e requereu, primeiro, uma cobertura de papel e, depois, uma segunda capa 

exterior em pergaminho. Uma estimativa sobre as dimensões da lacuna de texto que 

medeia entre os dois fólios parece confirmar tal hipótese. Uma lacuna muito extensa, 

                                                 
3 As pesquisas no AHN devem-se ao Dr. José Manuel Herrero Masari, a quem agradeço. 
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correspondente a uma secção de texto incomportável no interior de um caderno 

normal, eliminaria naturalmente a hipótese de se tratar de bifólio. L. Rossi 4 afirma que 

a lacuna é de dois fólios (Serrano tinha dito: «dos o más»). Ela é, na verdade, bem 

maior: no ms. A da edição Ménard (1987:19), ela corresponde a quase 8 páginas de 

texto (desde a 3ª col. do fol. 86r até à 1ª col. do fol. 90r): é muito texto, dadas as 

dimensões do códice (440 x 325 mm) e as da página justificada (320 x 225 mm), com 3 

colunas de 60 linhas, em letra de módulo pequeno. No nosso manuscrito, empaginado 

a duas colunas, isto deveria perfazer umas 12 páginas, já que as redacções de ambos os 

manuscritos se revelam bastante paralelas. Quer dizer que a lacuna pode corresponder 

a uma extensão de 3 bifólios, sendo possível imaginar que o nosso fragmento era o 

quarto bifólio que os envolvia, por hipótese o bifólio externo de um quaternio. 

O testamento propriamente dito é um grosso caderno em papel, sem interesse para o 

nosso problema. A sua cota actual, no Archivo Histórico Nacional, é a seguinte: 

«Legajo 1267 (10/2)». Harvey L. Sharrer, na sua bibliografia arturiana 5, dá uma cota 

diferente, «Legajo 1762 (8/7)», que se refere a um testamento de Diego Hurtado de 

Mendoza. De qualquer modo, estas cotas em nada contribuirão para o reaparecimento 

do fragmento. 

Uma palavra sobre circulação: tendo os duques de Osuna herdado a biblioteca do 

marquês de Santillana, desta é o nosso fragmento seguramente proveniente 6. Teria 

nela existido o códice completo do Livro de Tristan, antes de ser reciclado em 

encadernações? Seria ele o mesmo códice que pertenceu à biblioteca do rei D. Duarte? 7 

 

2. O texto do fragmento 

Se atentarmos nos títulos dos estudos de Serrano e de Pensado, verificamos que a 

identificação do texto veiculado pelo fragmento de Madrid não se fez sem alguma 

dificuldade. O texto começa após uma rainha não nomeada (Iseo, ou em francês Iseult) 

                                                 
4 Luciano Rossi, «Livro de Tristan», Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, Lisboa, 

1993, 414. 
5 Harvey L. Sharrer, A critical bibliography of Hispanic Arthurian Material. I: Texts: the prose romance 

cycles, London, Grant and Cutler, 1977, 26. 
6 Ramón Lorenzo, Crónica Troyana, A Coruña, 1985, 73. 
7 Um Livro de Tristam fazia parte dos «livros de lingoajem» da biblioteca de D. Duarte (Leal 

Conselheiro, ed. J. M. Piel, Lisboa, 1942, 415). 
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receber a notícia de que está vivo um cavaleiro que, designado pela abreviatura T´, foi 

identificado por Serrano como sendo um inexistente Dom Ter. Pensado desenvolveu 

certeiramente o nome como Dom Tristan, abrindo a porta à resolução do enigma. Mas 

como o texto é quase todo ocupado pelas aventuras de Lancelote em busca do 

Cavaleiro da Saia Mal Talhada, isso, aliado ao facto de não saber quem era a rainha 

nem o cavaleiro, induziu em erro Serrano y Sanz, que supôs estar perante um 

fragmento do Lancelot, ou seja, o terceiro romance do ciclo da Vulgata.  

A este equívoco estava destinada uma imerecida fortuna. Foi adoptado por María Rosa 

Lida de Malkiel no seu artigo «Arthurian Literature in Spain and Portugal» (ALMA8), 

onde diz: «There is a Galician-Portuguese Lançarote in a manuscript of about 1350, 

containing thirteen short chapters based on Part II of the Vulgate Lancelot». Estas 

informações provêm de Serrano, sendo a data uma interpretação pessoal do original 

«mediados del siglo XIV», e foram reproduzidas com pequena mudança por Irene 

Freire Nunes, que fala de «un Lancelot gallego-portugais trouvé dans un manuscrit de 

1330 environ et comprenant 13 petits chapitres» 9. Ainda é possível encontrar, em obras 

mais recentes, uma ou outra referência a este texto fantasma. 

Não é esse o caso das referências, feitas especialmente por Harvey L. Sharrer 10, a um 

Lancelot em prosa que, «from linguistic evidence,... would seem to have been rendered 

first into a northwestern Hispanic language, possibly Galician-Portuguese, in the late 

thirteenth or early fourteenth century» e que depois teria sido traduzido para 

castelhano no ms. 9611 da Biblioteca Nacional de Madrid. Esse longo manuscrito de 

355 fólios, cópia do séc. XVI, contém uma versão do Lancelot Vulgata que não seria 

filiada directamente no texto francês, mas teria sido veiculada através de tradução para 

uma língua do ocidente ou do noroeste da Península Ibérica (isto é, galego-português 

ou leonês). «Arcaísmos e outros traços linguísticos» do texto castelhano fazem Sharrer 

                                                 
8  ALMA = Arthurian Literature in the Middle Ages, ed. R. S. Loomis, Oxford, Clarendon, 1959. 
9 Irene Freire Nunes, Le Graal ibérique et ses rapports avec la littérature française, tese de 

doutoramento de Estado,  inédita, Paris, Univ. de Paris IV s.d., I, 38. 
10 A critical bibliography, 1977, 19; «Lançarote de Lago», The Arthurian Encyclopedia, ed. Norris J. 

Lacy, Woodbridge, 1986, 322; «The acclimatization of the Lancelot-Grail Cycle in Spain and 

Portugal», The Lancelot-Grail Cycle. Text and transformations, ed. W.W. Kibler, Austin, 1994, 176ss. 
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suspeitar da existência desse antecedente ocidental, que teria o grande interesse de 

postular que não foi só o ciclo de romances da Post-Vulgata a ter uma tradução 

portuguesa, mas também a teve o ciclo da Vulgata, ou pelo menos o seu romance 

central, que aliás constitui o principal elemento de distinção entre os dois ciclos. 

Sharrer, que promete mais informações para quando publicar a sua edição do ms. 9611, 

chega mesmo a situar no séc. XIII a tradução do Lancelot, por admitir que ele faria parte 

da colecção de manuscritos arturianos trazida para Portugal pela comitiva de Afonso 

III, depois de 1245 11. A hipótese é perfeitamente plausível. Convirá testá-la com dados 

linguísticos e ecdóticos, pois são esses que podem provar ter existido uma tradução 

portuguesa ou ocidental (Distinta desta é a hipótese, ainda mais plausível, de 

manuscritos franceses terem circulado no Ocidente sem gerarem traduções; tanto 

bastaria, a meu ver, para explicar boa parte das alusões e empréstimos arturianos que 

aparecem nos cancioneiros e na historiografia. Só por si, tais alusões não provam a 

existência desse segundo grau da aclimatação dos romances franceses que é a 

tradução.) Concluindo: não existe hoje, que se conheça, manuscrito de um Lancelot 

português; aquele que Serrano descobriu, para retornar ao nosso assunto, não o é. 

A verdade, como disse, foi reposta por Pensado: além de ter identificado o cavaleiro e a 

rainha mencionados no início do fragmento, reconheceu as afinidades da narrativa 

com episódios da história de Tristan, tal como figuram no resumo analítico de Löseth 

12. Que estamos perante uma tradução peninsular do Tristan en prose ficou 

suficientemente mostrado pela colação de Pensado entre o texto do fragmento e uma 

versão francesa, ainda que esta seja impressa, tardia e não devesse ser apresentada 

como a "fonte" do texto peninsular (Les grandes proesses du très vaillant, noble et excelent 

chevalier Tristan, Paris, 1533). Mas essa tradução tem o interesse acrescentado de ser a 

única do romance de Tristan que se acha documentada no Ocidente da Península 

Ibérica. Conhecido por Tristan en prose ou Tristan de Léonois, este romance foi 

inicialmente redigido em francês entre 1225 e 1235, ligeiramente posterior, portanto, à 

                                                 
11 Ivo Castro, «Sobre a data da introdução na Península Ibérica do ciclo arturiano da Post-

Vulgata», Boletim de Filologia, XXVIII, 1983. 
12 E. Löseth, Le Roman en prose de Tristan, le Roman de Palamède et la Compilation de Rusticien 

de Pise. Analyse critique d'après les manuscrits de Paris, Paris, 1891. 
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Vulgata (1215-1230); mas durante a segunda metade do séc. XIII foi ampliado com 

novos materiais, fornecidos em parte pela Post-Vulgata. A sua difusão na Península 

abrangeu sobretudo o Oriente e o centro: além de vários fragmentos medievais em 

catalão, aragonês e castelhano, conheceu três edições castelhanas no séc. XVI: Libro del 

esforçado cauallero don Tristan de leonis y de sus grandes fechos en armas, Valladolid 1501, 

Sevilla 1528 e 1534 (Sharrer, 1977:25-32).  

Face a esta abundância de textos, ocorre perguntar se o Tristan ocidental não estará 

com eles aparentado por alguma forma de descendência. Pode seguramente 

responder-se de modo negativo, por dois motivos principais: primeiro, nenhum deles 

contém os episódios do nosso fragmento, que pertencem à redacção ampliada do 

Tristan (Sharrer 1977:26); depois, não se vê como uma tradução intermédia seria 

possível, dada a proximidade linguística do fragmento com o francês. Explico melhor 

este ponto. 

A recente edição dirigida por Philippe Ménard, Le roman de Tristan en prose, permite, 

logo no primeiro volume (Genève, 1987), apurar a identificação feita por Pensado, 

como observou Rossi (1993:415). A base dessa edição (ms. A) é o ms. 2542 da Biblioteca 

Nacional de Viena, a que já aludi. Escrito por volta de 1300 no norte da França 

(Picardia), oferece uma versão integral do romance e não exibe vestígios de 

remodelações isoladas: é um representante médio da tradição manuscrita do Tristan en 

prose, portanto. Além disso, e mais importante para nós, oferece grandes semelhanças 

de redacção e de linguagem com o nosso fragmento: se esse ms. A representa de facto 

uma redacção média do Tristan en prose, então o interesse da tradução que o fragmento 

veicula é ainda maior do que faziam supor os materiais de Pensado.  

Estamos habituados, no domínio da prosa portuguesa dos primeiros séculos, tão 

dependente de traduções, a detectar uma certa distância entre o texto português e a sua 

fonte; seria talvez melhor dizer que estamos habituados a suspeitar essa distância, pois 

costumam faltar as balizas para uma medição segura. Várias causas se podem propor 

para esse distanciamento, além da natural variabilidade dos textos da época: a jusante 

da transmissão, são remodelações textuais da responsabilidade do tradutor, erros de 

tradução, acidentes ou intervenções de copistas, etc.; a montante, são particularidades 
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do exemplar que serviu à tradução, particularidades conjecturadas, porque o exemplar, 

por via de regra, não sobreviveu, e isolantes (isto é, separativas e terminais), porque o 

exemplar, depois de transplantado para o ambiente alófono onde foi traduzido, não 

gera cópias na língua original que perpetuem as suas particularidades e as conservem 

integradas no seio da tradição manuscrita. Não admira que a intervenção de uma ou 

outra destas causas provoque a impressão de distanciamento a que me referi, quando 

se compara um texto português, geralmente cópia não-directa de uma tradução, com o 

arquétipo da respectiva tradição francesa (se se dispõe de edição crítica) ou com um 

"bom manuscrito", como os da Vulgate Version de Sommer. É que muito rio correu entre 

os dois termos da comparação. 

Por contraste com esta situação típica, impressiona a proximidade entre o nosso 

fragmento e a tradição francesa do Tristan, representada ela também pelo "bom 

manuscrito" seleccionado por Ménard. As linhas narrativas dos dois textos são 

praticamente paralelas; o mesmo se pode dizer do texto francês publicado por 

Pensado, embora esse ofereça geralmente uma redacção abreviada. O fragmento de 

Madrid tem algumas omissões pontuais, além de pequenas lacunas devidas ao mau 

estado dos fólios: 

 (a) como notou Rossi (1993:415), falta-lhe uma remissão para outro lugar da 

narrativa, «ensi com je vous ai conté», que pode ter utilidade para a reconstituição da 

arquitectura dos episódios (não parece ser esse o caso do segundo exemplo de Rossi, 

«ce li estoit avis», que não passa de uma ampliação livre da frase, sem valor estrutural: 

«mout est liés et joians en soi meismes de ce k'il avoit si biau respons mandé a 

monsigneur Tristran et de che k'il avoit, ce li estoit avis, si sajement respondu»); 

 (b) a meio da 3ª col. do fol. 1, falta uma referência ao cavaleiro Breus sans Pitié, 

que teria interesse se a lacuna não fosse acidental: «– Et quen foy esse cavaleyro?, disso 

Lãçarote. [lac.] Et eles em esto falando chegarõ...» Que a lacuna foi provocada por um 

salto de igual a igual verifica-se pelo correspondente texto no ms. A, §3-4 (ao mesmo 

tempo, reforçando-se o parentesco de ambos): «– Et ki fu cis cevaliers, fait Lanselos, ki 

de Lanselot vous dit nouveles? – Certes, fait Kex d'Estraus, ce fu Breus sans Pitié. Chil 
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nous dist tout vraiement que Lanselos estoit en cest pais. – Ce ne sai je mie tres bien, 

fait Lanselos. En tel maniere cevaucent li troi chevalier ...» 

 (c) na 1ª col. do fol. 2, há uma pequena lacuna sem significado, correspondente à 

secção assinalada no texto francês (§27): «Delés cascun paveillon avoit un ceval tout 

enselé et tout apareillié pour monter et un escu tout nouvel.» 

 

Ao lado do paralelismo das narrativas, que estes desvios não afectam, podemos 

observar com frequência um outro tipo de paralelismo, no plano mais minucioso da 

estrutura linguística. Naturalmente, abundam variantes entre os dois textos, como é 

próprio de redacções medievais, mas os poucos exemplos que dou a seguir são 

reveladores, na ordem dos elementos da frase e no vocabulário, de que: primeiro, o 

fragmento contém, ainda que em cópia, uma tradução directa do francês, não 

intermediada por outra tradução peninsular; depois, os dois textos não tiveram origens 

independentes; melhor dito, o exemplar francês de que o fragmento de Madrid é 

tradução era seguramente um manuscrito estreitamente aparentado com o grupo de A, 

ou seja com a "mainstream" da tradição do Tristan en prose. 

 

(a) A, §1 / Madrid, fol. 1a 
Tout celui jour       Todo aquel dia 

pensa tant Lanselos a monsigneur Tristran   penssara Lançarote em Dom Tristan 

k'il ne pensa mie granment a autre cose.   que nõ penssou em al. 

Au soir li avint en tel maniere     Aa noyte lle ave o 

que ses chemins l'aporta droitement    que sseu camĩo levou 

chiés le preudoume      a casa do home bóó 

 

(b) A, §4 / Madrid, fol. 1c 
– Je ai veu, fait Kex,      – Todo o dia, disso Queya, 

k'il a hui toute jour cevauchié devant nous   andou oge cõnosco, 

et orendroit, tout maintenant k'il aperchut cest   e ora, tãto que viu o cavaleyro  

  chevalier 

ki chest pont garde,      que a ponte guardava, 

il se mist deriere nous      vay ficãdo detras 

pour ce que nous alissom devant    por nos meter deãte 

et li aquitissom le passage de cest pont.    et que lle paguemos esta portage . 

  

(c) ibidem 
Mais ne vous caut      mays nõ vos ynchal, 

car bien deliverrom le passage,   ca nos anbos, se Deus quiser,  

se Dieu plaist  livraremos a ponte 
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 «Nõ vos ynchal» ('não vos importe') é equivalente directo de «ne vous caut». Carolina 

Michaëlis regista «ne m'en chalt», literalmente 'não me aquece' (cf. «não me aquece, 

nem me arrefece»). Nas CSM, «pouco m'incal, non m'encal, non m'enchal». 

 

(d) A, §27 / Madrid, fol. 2a 

Et saciés       E sabede 

que la desus en la montaigne   que susu na mõtana a derredor do 

castelo 

avoit une plaigne trop bele     avya hũu fremoso chão 

qui duroit bien de toutes pars deus lieues englesques  que durava bem duas legoas  

e estoit cele plaigne garnie merveilleusement   et era be  garnido 

de prés, de bois et de fontainnes    de padros et de fontes et arvores 

ki le castel faisoient rice et aaisié de toutes coses  por que o castelo era mays rico et mays 

viçoso 

   

(e) A, §28 / Madrid, fol. 2b 
Quant Lanselos voit que a jouster le couvient  Et quando viu Lãçarot que a justar lle 

convijna, 

il n'i fait autre delaiement     nõ sse quis mays deteer 

ains laisse courre au cevalier au ferir des esperons antes sse leixou correr ao cavaleyro 

et li donne un si grant cop en mi le pis tout   et foylle dar eno peyto, em descuberto  

a descouvert    do escudo, hũu tã gram golpe 

que pour le hauberc ne remaint     que lle nõ prestou loriga 

  

(f) A, §30 / Madrid, fol. 2c 
Grant pieche dure la bataille en tel maniere  Gram peça durou a batalla em esta 

guisa 

que nus ne les veist adont ki peust mie    que ne gũu nõ no podia saber 

 legierement connoistre 

qui en avoit le meillour      quaes avyã mellor 

u Lanselos u li .IIII. cevalier.     sse Lançarote se os cavalleyros. 

 

 

3. A língua do fragmento 

Comecemos pelo que José Luis Pensado pensa a este respeito: 

 a) «Nada hay que pueda obligarnos a considerar el fragmento como copia de un 

texto anterior» (1962:12). Isto equivale a dizer que a tradução a partir do francês teria 

sido feita directamente para este manuscrito no último terço do séc. XIV. Contra esta 

opinião erguem-se duas dificuldades. Consiste a primeira na duplicação de um 

período inteiro do fol. 1r, na passagem da col. a para a col. b; deve-se esse acidente a 

um puríssimo salto de igual a igual, baseado no nome Ssaya Mal Tallada, que ocorre 
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duas vezes em posições idênticas e muito próximas (seria tentador pensar que o ms. 

que serviu de original a esta cópia teria a mesma disposição de página). Um acidente 

deste tipo, especialmente por ser um salto regressivo, é característico de processos de 

cópia, mas dificilmente passaria despercebido durante actos de redacção ou de 

tradução. A segunda dificuldade consiste na presença de certas formas linguísticas que 

talvez sejam arcaísmos pouco prováveis na língua dos finais do séc. XIV. Penso, p. ex., 

no possessivo sou, que ocorre apenas uma vez (em sou coraçõ, cap. 2) contra numerosos 

seu, mas que é bem legível e assim foi lido por Serrano, ao contrário de Pensado, que 

leu ou emendou para seu. Esta forma arcaica do pronome, descendente directa de SŬU, 

encontra-se em poemas de trovadores do séc. XIII – Afonso X e Pero Viviães (Lapa, 

Escarnho, 23, 403), Osoir'Eannes (Vasconcelos, Ajuda, 320) 13– e seria improvável no final 

da 1ª dinastia 14. 

 b) O escriba conhecia bem a língua que escrevia e era «galaicoportugués», como 

mostram certos traços privativos de grafias, que não ocorrem em castelhano: as plicas 

(«vírgulas», segundo Pensado) colocadas sobre vogais geminadas para marcar hiato ou 

nasalidade e o uso de -m em final de palavra (1962:12-13). 

 c) por fenómenos como este -m final e a troca de u por o em nume, «puede 

insinuarse que el texto se aproxima más a la lengua del sur del Miño que a la del norte, 

en donde estos usos son más raros» (1962:13). Apesar das cautelas desta formulação e 

de em outros lugares Pensado aludir a «versión gallega» (8), «veste galaica» (9) e «texto 

gallego» (11)15, o seu pensamento não fica atraiçoado se a frase que citei acima for 

interpretada como uma clara preferência pela origem portuguesa, e não galega, do 

fragmento de Madrid. O manuscrito de que ele fez parte teria sido copiado (melhor 

ainda, traduzido do francês) em Portugal e, subentende-se, por um português. 

Esta opinião e os seus fundamentos podem ser discutidos. A primeira questão que se 

põe é saber se o grafema <m> em posição final de palavra é um critério seguro para 

                                                 
13 A. Resende de Oliveira, Depois do espectáculo trovadoresco, Lisboa, 1994, 398 e 425-6. 
14 Joseph Huber, Gramática do Português Antigo, Lisboa, Gulbenkian, 1986, §344; Edwin Williams, 

Do Latim ao Português. Rio, Tempo Brasileiro (1938), 3ª ed. 1975, §144. 
15 A oscilação terminológica não é privativa de Pensado. Também Rossi (1993) fala de «texto 

galego-português», de «transposição portuguesa», de «redactor galego» e de «versão galega», 

sem deixar de se referir ao mesmo. 
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afirmar que o documento foi escrito em Portugal, ou que o escriba era português. 

Clarinda Maia, apoiando-se em documentos de todas as províncias galegas e de toda a 

Idade Média, concorda com uma opinião negativa de Atanasio López e diz: 

«Contrariamente ao que pensavam alguns, a grafia -m em final de palavra não é um 

pormenor que diferencie os documentos da Galiza e de Portugal»16. E Ramón Lorenzo, 

na esteira de Rübecamp e Morais Barbosa, não inclui este grafema entre as 

características diferenciadoras de galego e português 17. Assim, parece haver consenso 

em não atribuir muito peso à abundância de <m> final que, de facto, marca o nosso 

fragmento (Pensado, 1962:31): têm ocorrência múltipla grafias como gram, bem, sem, em, 

Dom, nom, som, bom, formando um conjunto tão numeroso como o das grafias com til e 

com <n>, como en, quen, Don, son, un, as quais são raras. Este quadro assemelha-se 

bastante ao de um documento de Montederramo (datado de 1344, um pouco anterior 

ao nosso fragmento, portanto), no qual Lorenzo encontrou quase tantas ocorrências de 

<m> como as de <n> e de til juntas 18. Em compensação, em documentos de 1466 e de 

1482, Lorenzo não encontra uma única ocorrência de <m> final 19. Esta variação, porém, 

não tem apenas uma dimensão diacrónica. É a mesma variação que na Cronica Troyana, 

exacta contemporânea do Livro de Tristan, pois foi concluída em 1373, existe entre as 

secções devidas a diferentes mãos: os materiais exaustivamente analisados por Lorenzo 

revelam que, para bom / bon / bõo, na secção escrita por Fernán Martís não aparece uma 

única vez <m> final, mas bõo é frequente e <n> final é abundantíssimo, situação 

semelhante à dos documentos do séc. XV (1985:103). Em contrapartida, nas secções dos 

outros escribas a forma preferida é bõo, mas o <m> final também é frequente, enquanto 

o <n> quase não aparece (1985:143 e 162). Conclusão: um manuscrito galego do último 

terço do séc. XIV pode exibir o predomínio de <m> sobre <n> com a mesma facilidade 

com que exibe o fenómeno inverso. Este critério não ajuda, portanto, a localizar a 

escrita de um texto. 

                                                 
16 Clarinda de Azevedo Maia, História do Galego-Português, Coimbra, INIC, 1986, 306-7. 
17 Ramón Lorenzo, La Traducción Gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla, vol. I, 

Orense, 1977, 28; Crónica Troiana, A Coruña, 1985, 82. 
18 R. Lorenzo, «O estado da lingua nun documento do sec. XIV», Arquivos do Centro Cultural 

Português, Paris, 23, 1987, 53. 
19 R. Lorenzo, «Un documento galego do ano 1482», Verba, 13, 1986,136; «Un documento galego 

de 1455», Homenage ó Professor Constantino Garcia, Santiago, 1991, 371. 
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Quanto a nume, que ocorre duas vezes, parece difícil negar o seu galeguismo depois de 

ler a análise de Clarinda Maia (1986:391-396) acerca das formas galegas em que o 

grafema <u> aparece em sílaba tónica no lugar de um <o> etimológico: nume é 

precisamente uma das formas mais atestadas, num período que vai de meados do séc. 

XIII até ao XV. Esta duração da forma é importante, pois, como nota Maia, a presença 

de <u> por <o> em documentos portugueses só se atesta no período mais antigo (séc. 

XIII) e seria improvável em texto português de finais do XIV. Igualmente significativo é 

o facto de Lorenzo, no seu glossário (1975, II), fornecer inúmeras ocorrências de nume 

contra uma só de nome. 

Para comprovar que o Livro de Tristan foi escrito em ambiente português, temos de 

reconhecer que nenhum dos dois argumentos aduzidos por Pensado tem o valor que o 

sábio professor, ainda que com cautelas, lhes empresta. Mas não precisamos de 

procurar muito para encontrar argumentos gráficos que ajudem a decidir a questão, 

pois dois outros traços fortemente marcantes saltam à vista neste manuscrito. São eles 

as grafias das consoantes palatais / / e / /. 

 Como se sabe, para representar estas consoantes, em ambiente português começaram 

a ter expansão a partir do reinado de Afonso III, no último quartel do séc. XIII, os 

dígrafos de origem provençal <lh> e <nh> 20, de modo que na segunda metade do séc. 

XIV, quando o nosso fragmento foi escrito, seria praticamente impossível um texto 

português não os apresentar como grafia exclusiva das palatais, uma grafia 

profundamente caracterizadora da sua localização.  

Uma ressalva, que não afecta o que acabo de dizer, deve ser feita para a documentação 

então produzida no Alto Minho, em territórios próximos e eclesiasticamente 

dependentes da Galiza ao mesmo tempo que isolados em relação ao centro português, 

um pouco como sucedia, e sucede, na Terra de Miranda em relação a Leão. Pedro de 

Azevedo  encontrou num documento de 1350, escrito por um tabelião real em Monção, 

a sobrevivência de grafias como mellor, vellos, sobrino, vyno; além de visinos (Melgaço, 

                                                 
20 Luís F. Lindley Cintra, «Observations sur l’orthographe et la langue de quelques textes non 

littéraires galiciens-portugais de la seconde moitié du XIIIe. siècle», Revue de Linguistique 

Romane, XXVII, 1963, 59-77. 
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1395), fillos, moller (Valença, 1402) 21. Estas grafias galegas a sul do Minho só 

superficialmente serviriam à tese de Pensado: na realidade, são uma contraparte do 

«pouco frequente» uso na Galiza de <nh>, que Clarinda Maia regista com os seguintes 

comentários: «o carácter relativamente esporádico da sua ocorrência leva, antes, a 

interpretá-lo como um elemento adventício que alguns escribas, por circunstâncias 

especiais – naturalidade, local de residência, contacto com textos escritos em Portugal – 

usaram na grafia de alguns documentos» (1986:491); quanto ao dígrafo <lh>, Maia não 

encontrou vestígios dele em documentos galegos, nem mesmo no sul de Pontevedra, 

embora Fr. Atanasio López o registe em textos da diocese de Tuy.  

Feita esta ressalva quanto ao caso particular da Ribeira-Minho, onde se cruzam 

fenómenos de definição de fronteira, de continuum dialectal e de influências 

scriptológicas, que merecem um estudo de conjunto, podemos resumir a situação geral 

com palavras de Ramón Lorenzo:  

Para la representación de la -ñ- los textos portugueses del s. XIV utilizan 

comúnmente -nh-, en los gallegos se usa indistintamente -n- o -ñ-, a 

veces -nn-... Los ejemplos con -nh- son escasos.  

 

Quanto à representação da lateral palatal, Lorenzo regista no galego as grafias <ll> ou 

<l>, tendo o emprego de <lh> as mesmas limitações da nasal palatal (1975:33-34). Aliás, 

na Cronica Troyana, como se disse contemporânea do Tristan, nem uma nem outra das 

grafias "portuguesas" aparece. 

Tãopouco o nosso fragmento possui uma única atestação de qualquer dos dígrafos. O 

/ / palatal é sempre representado pela grafia <ll>, nunca por <lh> ou <l>: llo, Cornualla, 

Tallada, fillo, senllos, uello. É aquela «a grafia que subsiste» na época final estudada por 

Clarinda Maia (1986:499); por outras palavras, nos finais do séc. XIV esperar-se-ia de 

um documento galego que representasse o / / palatal exactamente como o nosso texto 

faz. 

Quanto ao / / palatal, a situação é a seguinte: nunca aparece <nh>, como já disse. 

Aparece duas vezes < ĩ > com til, grafia que foi «relativamente numerosa em Portugal e 

Galiza» (Maia, 1986:489), mas que aqui não o é, dando impressão de ser condicionada 

                                                 
21 Pedro de Azevedo, «A propósito da antiga orthographia portuguesa», Revista Lusitana, VI, 

1900, 265. 
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lexicalmente, já que ocorre apenas na palavra camĩo. Por duas vezes, temos < ñ >, em 

Señores e Sseñor: esta grafia abreviada de <nn> foi abundante na Galiza e rara em 

Portugal. Mas a grafia quase geral é <n>, a qual, de acordo com Maia (1986:486 e 490-1), 

é «grafia registada com bastante frequência nos documentos dos séculos XIII-XVI das 

quatro províncias galegas... os textos portugueses apresentam alguns exemplos, mas 

pouco abundantes». Sejam exemplo senor, conpaneyros. Também interpreto a forma 

reyna como possuindo esta grafia, e não como castelhanismo. Na Crónica Troiana, a 

secção que foi escrita por F. Martís tem geralmente a grafia rreyña (preferindo <ñ> a 

<n>, que é menos frequente), enquanto a secção que não foi escrita por ele tem a grafia 

rreyna (e prefere sempre <n>), como faz o escriba do Livro de Tristan. Este tem, assim, 

um comportamento totalmente galego, e nada português, ao representar as duas 

consoantes palatais.  

Para que esta afirmação não fique apoiada apenas em algumas observações 

grafemáticas, ainda que estas me pareçam concludentes, evocarei agora, muito 

sumariamente, algumas características fonológicas e morfológicas da linguagem do 

nosso fragmento que apontam no mesmo sentido, comparando-as com as 

correspondentes da Crónica Troiana: 

 a) como na segunda parte da Crónica, a terceira pessoa dos pretéritos fortes 

tanto termina em -o como em -e. São exemplo da primeira terminação disso Glingaym, 

dissolle, disso ele, teuo, soubo e da segunda soube, disse, teue, teuello, pode. Creio que se 

pode juntar aos exemplos de -o a forma valvo, raro representante do perfeito forte valvi, 

de UALUI, para que Huber (§403.5) e Piel 22 postulam uma 3ª pessoa valve (Maia, 

1986:850, prefere valveu). Mesmo descontando a frequência de algumas formas, como 

disso, a terminação em -o é a mais abundante (Lorenzo, 1985:119; Maia, 1986:745ss).  

 b) quanto ao perfeito fraco da 2.ª conjugação, encontra-se caeu; Lorenzo 

(1985:121) considera que esta desinência é maioritária em toda a Cronica (também Maia, 

1985:744). É certo que caer também existiu no português antigo, mas no séc. XIV passou 

a cair (Williams, §180.1). 

                                                 
22 Joseph M. Piel, A flexão verbal do português (Estudo de morfologia histórica), sep. de Biblos, 

Coimbra, 1945, 38. 
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 c) depus é uma forma que se pode aproximar de nume, como exemplo da 

passagem o > u em posição tónica. Está bem documentado na Cronica (Lorenzo 1985:99 

e 139). 

 d) a propósito de formas como oyu e oyrõ, diz Clarinda Maia que, nos 

documentos portugueses que estudou, «não há... qualquer vestígio da forma oir, 

própria dos textos da Galiza». Nestes, «verifica-se, desde os mais antigos textos 

estudados, um claro predomínio de variantes deste tipo: oyrom», etc. (Maia, 1986:797; 

Lorenzo, 1985:125).  

 e) formas como diser, fas faser, fes revelam a variação entre sibilantes apicais e 

predorsais que Clarinda Maia reconhece na Galiza e que, em sua opinião, só a partir do 

séc. XV se multiplica em Portugal (1986:446ss). As formas com <s> não são 

hegemónicas, pois também há diz, dizer, donzelas. Literalmente, isso figura um período 

e uma região em que a predorsal sonora começa a ter dificuldades em se distinguir da 

sua correspondente apical, o que se manifesta em ocasionais trocas gráficas, sem que 

um dos fonemas se tenha ainda imposto ao outro. Não creio que Portugal, ou melhor 

dito, o ambiente linguístico em que se produzia o português escrito pudesse ser, no 

final do séc. XIV, essa região. Aquelas grafias servem, por isso, para argumentar que o 

nosso fragmento é galego 23. 

 f) o par Lãcarot / Lanzarote talvez documente um caso de variação surda-sonora, 

também característica do galego, mas o facto de se tratar de um antropónimo de 

tradução recente permite outras explicações. 

 

Deixei dito há pouco que o escriba do Livro de Tristan tem comportamentos tipicamente 

galegos, e não portugueses. Parece possível matizar e precisar um pouco mais esta 

caracterização: como fui notando passo a passo, são sensíveis as suas semelhanças com 

escribas galegos seus contemporâneos, aqueles colaboradores de Fernán Martís na 

confecção da Crónica Troiana, responsáveis pela parte que ele próprio não escreveu. O 

nosso escriba tem um perfil análogo ao deles, que é descrito por Lorenzo da seguinte 

forma:  

                                                 
23 Para toda esta questão, ter em conta R. Lorenzo, «Algunhas consideracións sobre a História do 

Galego-Português de Clarinda de Azevedo Maia», Verba, 14, 1987, 460-465. 
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Fernán Martís adopta em moitos casos unha solución única, a que 

corresponde ó galego, e noutros de forma maioritaria a que é 

característica do noso idioma. Pola contra, na segunda parte abundan 

menos as solucións que son exclusivas do galego, aínda que tamén as 

hai. O usual é que se presente sempre alternancia entre unha solución 

máis arcaica, que é, em xeral, a que permaneceu no portugués, e unha 

solución máis moderna e innovadora, que terminou por triunfar no 

galego. Hai, pois, un estado de maior indecisión na escolla das solucións 

fonéticas; con todo, se examinámo-lo conxunto das características de 

toda a segunda parte, debemos establecer coma conclusión que domina 

o compoente galego sobre o que podemos chamar galego-portugués 

(Lorenzo 1985,118). 

 

Os escribas da segunda parte da Crónica Troiana praticavam, assim, uma escrita com 

mais variação ou, se se quiser, menos «elaboradamente» galega. O mesmo fez o seu 

colega do Tristan, sem que essas variações, a que são de acrescentar certas soluções 

«galegas e portuguesas», sobre as quais não me demorei, justifiquem que ele deixe de 

ser considerado um escriba galego trabalhando em ambiente galego.  

 

Concluindo: o fragmento por ora desaparecido no Archivo Histórico Nacional, de 

Madrid, mostra que um escriba galego fez, nas últimas décadas do séc. XIV, uma cópia 

de uma tradução (galega ou portuguesa?) de um manuscrito francês representante da 

redacção ampliada do Tristan en prose. Quando o fragmento voltar à superfície, será 

possível saber mais sobre a sua história e proceder a uma nova edição.  
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ANEXO (2007) 

Colação dos fragmentos galegos com a ed. Ménard 

 

Para a transcrição dos fragmentos galegos, à falta do manuscrito, atenho-me à edição 

paleográfica de J. L. Pensado, que o viu, e às reproduções fotográficas que publicou. 

Também tenho em conta as leituras paleográfica e crítica que Lorenzo Gradín-Souto 

Cabo publicaram a partir destas mesmas fontes 24. 

Em alguns aspectos não substanciais, afasto-me ligeiramente de Pensado, mas menos 

do que estes dois autores. Aligeiro a pontuação que Pensado introduziu, pois em 

muitos casos não é indispensável para o entendimento da frase. Sigo a quase totalidade 

dos seus desenvolvimentos de abreviaturas, sem os assinalar, bem como as suas 

restituições conjecturais, que deixo, como fez, entre parênteses rectos. Em alguns casos, 

com prudência por não ter examinado o ms., proponho leituras diferentes: p. ex. no 

que toca à ligação de vocábulos gráficos (toda uia aparece sempre separado no ms.; 

todolos aparece ligado). Mantenho a convenção de numerar os fólios como 1 e 2, mas 

identifico as quatro colunas de cada um com a,b,c,d. 

A colação é feita com a ed. Ménard (1987), como também fazem Lorenzo Gradín-Souto 

Cabo. Mantenho as secções francesas correspondentes às lacunas menores dos 

fragmentos, causadas por deterioração dos fólios, mas não o grande salto que separa o 

texto dos dois fólios (correspondente aos parágrafos 7-26 da ed. Ménard). As relações 

do texto galego com a tradição francesa são examinadas, com riqueza de informações, 

por Lorenzo Gradín-Souto Cabo (2001:105-136). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Pilar Lorenzo Gradín e José António Souto Cabo, Livro de Tristan e Livro de Merlin, Santiago de 

Compostela, Centro Ramón Piñeiro, 2001. 
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[1a] Como a Reyna Rogou a Glingaĩ que estas nouas 

fosse poridade 

Por estas nouas que disso Glingaym ffoy a Reyna 

tã confortada ca be crija ela que llo nõ diria se nõ 

fosse uerdade, mays la fazenda de Dom Tristan era 

em outra guisa ca el dissera aa Reyna. Et a Reyna 

sse confortou muyto, que logo foy guarida et 

tornada em ssua beldade toda et defendeu a 

Glingaym que nõ dissesse aquelas nouas a nj hũu, 

ca nõ queria que os de Cornualla o soubessem que 

era uiuo; ca poys ela era çertáá de ssa uida, que ela 

guisaria toda uia de o yr uéér et uiuer cõ ele pera 

toda uia. Assy foy aquela ora a poridade tã 

encuberta que o nõ soube outro fora a Reyna et 

Dinaux et Brãge, aqueles tres ou souberõ et nõ 

mays ca todolos outros cuydarõ que era morto toda 

uia. 

 

Em esta parte diz o conto que poy sse Don 

Lanzarote partira da donzela que lle trouxera as 

letras das nouas de Dom Tristan que sse começou a 

yr de pus o caualeyro da Saya Mal Tallada ca 

muyto lle tardaua de o acalçar. 

[§§ 1-6] Or dist li contes que quant Lanselos se fu partis 

de la damoisele ki a lui estoit venue de par monsigneur 

Tristran, ensi com je vous ai conté, il se mist tout 

maintenant a la voie aprés celui a la Cote Mautaillie, car 

mout li tarde durement k’il l’ait ataint. 

 

Como o home bóó Rogou a Dom Lãçalot que lle nõ 

metesse mão em seu fillo 

Lançarote foy a marauilla muy ledo em sou coraçõ 

de como rrespondera ao que lle enuyara diser Dom 

Tristan et de quã sisuda resposta dera ao que lle 

mãdara dizer por ssua carta. Todo aquel dia 

penssara Lançarote em Dom Tristan que nõ 

penssou em al. Aa noyte lle aue o que sseu camĩo o 

leuou a casa do home bóó hu a[nte] daquela noyte 

youuera o da Ssaya Mal Tallada et a Donzela 

Maldisete. Aly soube as nouas dele.  

 

 

 

Et mout est liés et joians en soi meïsmes de ce k’il avoit 

si biau respons mandé a monsigneur Tristran e de che 

k’il avoit, ce li estoit avis, si sajement respondu tout mot 

a mot a toutes les paroles de ses letres. Tout celui jour 

pensa tant Lanselos a monsigneur Tristran k’il ne pensa 

mie granment a autre cose. Au soir li avint en tel 

maniere que ses chemins l'aporta droitement chiés le 

preudoume u chil a la Cote Mautaillie avoit le soir 

devant geü entre lui et la Damoisele Mesdisant. Laiens 

aprist il nouveles de la Damoisele Mesdisant et de celui 

a la Cote Mautaillie, car li preudom meïsmes li dist k’il 

avoient laiens dormi le soir devant. 

 

En outro dia manãa quando quis caualgar dissolle 

seu os[pe]de et rrogóó be  com o rrogara ao da Saya 

Mal Tallada et a Donzela Maldise te et aly soubo el 

nouas deles. En outro dia manaa quando quis 

caual[1b]gar dissolle seu ospede et Rogoo be  assy 

com o rrogara o da Ssaya Mal Tallada. 

A l'endemain, auques matin, Lanselos se lieve et 

apareille. Et quant il se dut de laiens partir entre lui et 

ses esquiers, tout autretel proiiere com li preudom avoit 

faite le jour devant a celui a la Cote Mautaillie pour son 

fil fist il a Lanselot. 

 

Et Lãçarote disso que em seu fillo nõ meteria mão 

sse lle ante non fezesse desonrra conoçuda. 

Et Lanselos li dist k'il ne toucheroit a son fil, s'il ne veoit 

abaissier sa lance tout apertement. 

– Ay, por Deus, disse o padre, el he hu u caualeyro 

muy menino et nõ he tã sisudo com o lle seria 

mester, et nõ catedes uos a el mays catade uos, se 

uos prouguer, ao uosso bóó ssem et ao meu Rogo. 

"Ha! pour Dieu, sire, fait li peres, ce est uns jovenes 

cevaliers et non mie si sages ne si amesurés com 

mestiers li seroit. Ne regardés pas a se folie ne a ses 

nices paroles, mais regardés a vostre sens et a vostre 

gentilleche et a la proiiere que je vous en fas! 

– Ora sabede por uerdade que em uosso fillo nõ 

meterey mão saluo se mo cuyta nõ fas faser. 

 

- Biaus ostes, fait Lanselos, or sachiés tout vraiement 

que ja a vostre fil ne metrai main, se grant besoingne ne 

le me faisoit faire u il ne me faisoit tel outrage que 

chevaliers nel deüst souffrir." 

Et o ospede llo graçiu muyto. Desy come dóó a 

Deus et mostroulle a carreyra para Seraloys assy 

Et li preudom le merchie mout durement de cele 

proumesse. Atant le conmande a Nostre Signeur, si li 

enseigne adont la plus droite voie k'il puet tenir vers 
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com o a amostrara ao da Ssaya Mal Tallada. 

 

Sorelois, ensi com il l'avoit enseignie a celui a la Cote 

Mautaillie. 

Como Lãçarote sse achou cõ Brandeliz et cõ Queya 

Destrauz 

Depoys que sse Lançarote partii de casa de seu 

ospede nõ andou muyto que achou dous 

caualeyros andantes que tragiã senllos escudeyros; 

et anbolos caualeiros erã de casa de Rey Artur et 

conpaneyros da Tauola Redonda, et o hu u auya 

nume Brandeliz et o outro Keya Destrauz et erã 

anbos bóós caualeyros et ardidos. 

 

 

 

Quant Lanselos se fu partis du preudoume a qui il avoit 

faite la proumesse tele con je vous ai devisee, il se mist 

maintenant au chemin entre lui et ses esquiers. Dont n'ot 

mie granment alé quant il ataint deus cevaliers errans ki 

cevauchoient tout le grant cemin et menoient avoec ax 

deus esquiers tant seulement. Et sachiés que chil doi 

chevalier estoient des cevaliers errans de la maison le roi 

Artu et compaingnon de la Table Reonde. Et se aucuns 

me demandoit conment il avoient a non, je diroie que li 

uns avoit a non Brandelis et li autres Quex d'Estraus et 

estoient ambedoi boin cevalier et preudoume et hardi 

durement. 

Quando eles uirõ Lãça[rote] nõ no conoçerõ porque 

fezera el meter seu escudo em sua fonda. Mays 

Lançarote os conoçeu logo tanto que uyo os 

escudeyros et os escudos.  

 

Quant li cevalier virent Lanselot, il nel reconnurent de 

riens pour ce k'il faisoit son escu porter couvert d'une 

houche vermeille. Et nonpourquant s'il veïssent tout 

apertement celui escu qu'il portoit adont, si nel 

reconneüssent il de riens, car il l'avoit fait faire tout 

nouvelement ne n'i avoit nule entresaingne de son 

lignage. Pour ce nel reconnurent il pas a cele fois, mais 

il les reconnut mout bien, tout maintenant k'il vit lour 

escus, car il reconnissoit bien les entreseignes de 1'un et 

de l'autre. 

Et tanto que sse chegarõ saluarõsse: Quant il le voient aprochier d'aus, il s'arestent et 

atendent tant k'il est venus dusques a nus, si le saluent et 

il lour rent lour salu mout bel et mout cortoisement. 

– Ssenor, disserõ eles, quen sodes? "Sire, font il, qui estes vous?  

– Eu sõõ, disso el, huu caualeiro andante. 

 

- Signeur, fait il, je sui uns cevaliers errans, ki vois 

querant aventures, ensi com li cevalier aventurous le 

doivent faire.  

– Et sodes, disserõ eles, de casa de Rey Artur? 

– Señores, disso el, nõ uos pes, ca nõ uolo direy 

agora. 

 

- Et estes vous de la maison le roi Artu? dient il. 

- Signeur, fait il, ne vous poist il mie a ceste fois, car a 

cest point d'ore je ne vous en diroie ne voir ne 

menchoingne. Et mout vous pri durement que vous ne le 

tenés a mal." 

Et eles disserõ que sse sofreriã poys que llo nõ 

queria diser. 

Et il dient k'il s'en tairont atant, puis k'il voient k'il ne li 

plaist k'il autre cose lour en die. Mais toutes voies li 

demandent il:  

– Poys senor, disserõ eles, hu queredes yr? 

– Eu queria séér, disso el, ora aa entrada de 

Seroloys. 

"Sire chevaliers, quel part volés vous cevauchier?  

- Signeur, fait il, or sachiés que je vauroie ore estre a 

l'entree de Soreloys. 

[1c] – Senor, disserõ [eles], ala ymos a gram coyta. 

 

- Et nous, dient li chevalier, alom autresi cele part tant 

com nous poom, car cele part avom nous autresi a faire.  

– [Poys], disso el, uaamos dessu u ata que a ue tura 

nos [parta]. 

Et eles sse acordarõ y. 

 

- Or cevauchom dont, fait il, ensamble, tant que aventure 

nous face departir."  

Et il s'acordent a ceste cose. 

Como Brandeliz et Queya pusfaçarõ de Dom Lãçarot  

Entõ sse fillarõ a andar et forõ falando de muytas 

aueturas et eles lle pregutarõ: 

 

Atant se metent a la voie et cevauchent tout le grant 

cemin ferré, parlant de maintes aventures. Il demandent 

a Lanselot s'il fu onques en la maison le roi Artu. 

"Signeur, fait il, oïl. G'i fui ja, fait il, voirement. 

– Sseñor, conoçedes uos algu us caualeyros de casa 

de Rey Artur? 

- Et connissiés vous aucun des cevaliers de celui ostel?  

 

– Ssi, disso ele. 

– Et conoçedes uos, disserõ eles, Dom Lançarote do 

Lago? 

- Oïl, fait il. Je en connois voirement aucun. 

- Et Lanselot du Lac, font il, connissiés le vous?  

 

– Ssi, disso ele, aquele conosco eu bem. - Oïl, fait il, chelui connois je bien.  

– Ay, por Deus, disso Keya Destrauz, poys uos - Ha! pour Dieu, fait Kex d'Estraus, quant vous Lanselot 
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Dom Lançarote conoçedes tãto me dizede, se uos 

prouguer, sse o uistes em esta terra ca nos disso 

huu caualleyro nõ ha aynda iiijo dias que o viu y. 

connissiés, itant me dites, s'il vous plaist: l'avés vous 

encore veü en cest païs? Uns chevaliers nous dist, n'a 

mie encore .IIII. jours, k'il estoit en chest païs sans faille.  

 

– Et quen foy esse caualeyro?, disso Lãçarote. 

 

- Et ki fu cis cevaliers, fait Lanselos, ki de Lanselot vous 

dist nouveles?  

 - Certes, fait Kex d'Estraus, ce fu Breüs sans Pitié. Chil 

nous dist tout vraiement que Lanselos estoit en cest païs.  

- Ce ne sai je mie tres bien, fait Lanselos."  

Et eles em est[o] falando chegarõ a aquela ponte 

que aquele caualeyro guardaua, de que uos ia 

falamos. Et tãto que Lãçarote uiu a ponte, 

ne brousse logo do rrogo que lle seu ospede Rogara 

et esteue quedo. 

En tel maniere cevaucent li troi chevalier, tant k'il sont 

venu trusc'au pont que cil gardoit dont nous avom autre 

fois parlé cha devant. Quant Lanselos voit le pont, il li 

souvient tout maintenant de la proiiere que li preudom li 

avoit faite. Dont s'areste esranment et laisse les cevaliers 

aler devant. 

Et Queya, quando uiu o caualeyro ficar, que todó ó 

dia andara deante, et viu o outro caualeyro armado 

que a ponte guardaua, teue que o seu cõpaneyro 

ficaua cõ pauor do caualeyro da ponte et teuello 

por mal et por couardia, et nõ sse pode theer que o 

nõ dissesse a Brãdelis, et disso a Brãdelis: 

 

Kex d'Estraus, ki mout savoit, quant il voit tout 

maintenant le cevalier armé desus le pont, ki faisoit 

samblant de bataille, il pense tout esranment que 

Lanselos, ki toute jour avoit chevauchié devant et 

orendroit s'est mis deriere, ait fait cestui fait par paour et 

par doutance k'il ait du cevalier du pont: si li atourne 

adont chestui fait a grant mauvaistié et a grant couardise 

ne ne s'em puet tenir k'il n'em paraut a Brandelis et li 

dist: 

– Nõ metedes em este caualeyro me tes que nosco 

uay? 

"Brandelis, vous estes vous pris regart d'une cose que je 

ai maintenant veüe de cest cevalier ki avoec nous 

cevauche?  

– Et que he?, disso ele. 

– Todo o dia, disso Queya, andou oge cõnosco et 

ora, tãto que uiu o caualeyro que a ponte 

guardaua, uay ficãdo detras por nos meter deãte et 

que lle paguemos esta portage . 
– Verdade dizedes, [disso] Dom Brandeliz, et be  
metedes y metes, mays nõ uos ynchal ca nos anbos, 

se Deus quiser, liuraremos a ponte. 

- Je ne sai voir, fait Brandelis. Que avés vous veü en lui?  

- Je ai veü, fait Kex, k'il a hui toute jour cevauchié 

devant nous et orendroit, tout maintenant k'il aperchut 

cest cevalier ki chest pont garde, il se mist deriere nous 

pour ce que nous alissom devant et li aquitissom le 

passage de cest pont.  

- En non Dieu, fait Brandelis, vous dites voir. Or voi je 

bien apertement que vous vous estes apercheüs de la 

verité. Mais ne vous caut, car bien deliverrom le 

passage, se Dieu plaist!" 

Como Neroueix derribou Queya Destrauz na ponte  

[1d] T[anto que] eles chegarõ aa ponte o caualeyro 

que os nõ quis leixar yr quites deu uozes: 

Quant il sont trusc'au pont venu, li cevaliers ki le pont 

gardoit estoit ja montés sour son ceval tous garnis et 

tous aparailliés de ferir. Dont s'escrie, tant com il puet:  

– S[eñores] caualeyros andantes, allur yde [...], ca nõ 

passaredes por aqui, ca uos nõ leixarey eu por aqui 

pa[ssar] sse ante nõ pagardes o passo et esta he a 

paga de justardes cõmigo et doutra guisa nõ 

podedes yr quites. 

"Signeur cevalier aventureus, autre passage querés que 

cestui se vous a moi ne volés jouster, car bien saciés 

certainnement que quitement vous ne poés cest pont 

passer! 

 

– Ne  eu nom quero yr quite, disso Queya, et poys 

uos a justa queredes, auelaedes. 

 

- En non Dieu, sire cevaliers, fait Kex d'Estraus, ne je 

quites n'en voei estre! Et quant vous jouste demandés, 

vous l'arés! A jouste ne poés vous faillir legierement a 

chestui point!"  

Entõ leixarõ yr contra ssy os caualos por çima da 

ponte  

 

Aprés cestui parlement laisse courre li uns vers l'autre 

sans faire autre delaiement, tant com íl pueent des 

chevaus traire par desus le pont. Et saciés que li pons 

estoit biaus et grans et fors et avoit plus d'une lance de 

lé. 

et o caualeyro da ponte, que era muy grande e 

muyto arrizado, leyxousse yr a Queya tã 

brauame te como se fosse corisco et ferio d’u a lança 

curta e grossa de tal golpe que derribou o 

caualeyro et o caualo dessu u sobre la ponte. Desy 

tornousse para hu estaua ante et Queya, que outro 

mal nõ Reçebeu senõ do caer, leuantousse muy 

Li cevaliers du pont, ki grans estoit et de merveilleuse 

forche, laisse courre vers Keu d'Estraus par desus le 

pont, ausi ravineusement com se li foudres le cachast, et 

le fiert en son venir si durement k'il abat le cevalier et le 

ceval desus le pont, l'un d'une part et l'autre d'autre, puis 

s'en revait outre et, quant il a son poindre parfurni, il s'en 

retourne la u il estoit au conmencement. Et Kex, ki de 

ceste jouste n'avoit eü nul mal du monde fors tant 

seulement k’il avoit esté abatus, se relieve mout 
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uiua [mente] et subiu em sseu caualo et disso: 

 

vistement et vient esranment a son ceval et monte, puis 

dist au cevalier du pont:  

– Senor caualeyro, derrebastesme mays nõ me 

ue çestes. 

 

"Sire cevaliers, je voi bien que vous m'avés abatu. Mais 

pour ce se vous m'avés abatu, ne m'avés vous pas mené 

a outrance. S'il vous plaist et vous avés talent de bataille, 

je sui apareilliés de combatre a vous. 

Et o caualeyro da ponte, que auya nume Renoueis, 

disso: 

– Ssabede ora, caualeyro desaue turoso, que nõ ey 

ora uoontade de batalla, ca tal he meu custume de 

me nõ conbater cõ caualleyro depoys que o derribo 

et sse passar quiserdes eu nõ uolo defendo, ca ia nõ 

podedes passar sem uergonça. 

 

- Sire cevaliers, fait Neroneus, or sachiés tout 

certainnement que je n'ai nule volenté de combatre a 

vous puis que je abatu vous ai, ne la coustume de cest 

pont n'est mie tele que je me combate a cevalier puis que 

je l'ai abatu. Se vous des ore mais volés passer, je ne 

vous deveerai mie le passage, car d'ore en avant ne le 

poés vous passer sans honte." 

Como Neroueix derribou Brandeliz ena ponte  

Falando eles assy, Brandeliz, que uiu seu 

cõpaneyro derribado, guisousse de passar a ponte 

et Neroueix lle disse: 

 

La u li doi cevalier parloient ensamble en tel maniere 

con je vous cont, Brandelis, qui Kex d'Estraus son 

compaingnon voit abatu, s'apareille de passer le pont. 

Quant li cevaliers du pont voit Brandelis, ki passer 

voloit, il li escrie tout maintenant:  

– Caualeyro, nõ passedes a ponte sse migo nom 

queredes justar. 

"Sire cevaliers, le passage laissiés, se vous a moi ne 

vous volés combatre!"  

Et Brandeliz sse leixou veyr por la põte et 

Neroueix, quãdo uiu que nom queria leixar a 

passage da ponte meteu a lãça su u braço e foyo 

ferir tam brauamete que lle fes outrossy com o a 

Queya, desy tornousse a sseu lugar a seus 

caualleyros et dissolles: 

 

Brandelis ne li respont nul mot, com cil ki a ce 

n'entendoit pas, ains s'apareille du passer. Et li cevaliers 

du pont, quant il voit que chil ne veut laissier cheste voie 

pour doutance de lui, il li laisse courre le glaive baissié, 

tant com il puet du cheval traire, et fiert Brandelis en son 

venir si durement que, autretant com il avoit fait de son 

compaing, fist il sans faille de cestui a ceste fois. Quant 

il a ces deus cevaliers abatus en tel maniere com je vous 

cont, il s'en retourne esranment ariere et s'arreste de cele 

part u il soloit estre assidueument quant il le pont 

gardoit, et dist adont as deus cevaliers:  

– Caualeyros aueturosos, ora podedes passar a 

ponte sse quiserdes. 

"Signeur cevalier aventureus, or poés le pont passer a 

tele hounour com vous veés: honni et vergoignié le 

passerés, ce poés vous veoir apertement.  

– Ora [se]ia, disserõ os caualeyros, mays se 

quiserdes iustar cõnosco [...] 

 

- Sire cevaliers, fait Brandelis, or saciés tout vraiement 

que ensi ne m'escaperés vous mie com vous quidiés: a 

combatre vous couvient a moi avant que je de vous 

departe!  

 

lac. 

 

 

ed. Ménard, §§ 7-26 

 

[2a] Como o escudeiro do castello desfiou a Dom 

Lançarote 

 

Depoys que Lançarot foy partido de seus 

conpaneyros, caualgou por la montana ata que 

chegou preto da montana do castelo a duas 

deytaduras de pedra. Et sabede que susu na 

mõtana a derredor do castelo auya hu u fremoso 

chão que duraua bem duas legoas et era be  
guarnido de padros et de fontes et de aruores, por 

que o castelo era mays Rico et mays uiçoso. 

[§§ 27-32] Quant Lanselos se fu partis de ses deus 

compaingnons, il cevaucha tout le cemin de la 

montaingne et tant fist k'il vint pres du castel a deus 

archies. Et saciés que la desus en la montaingne avoit 

une plaingne trop bele, qui duroit bien de toutes pars 

deus lieues englesques, et estoit cele plaingne garnie 

merveilleusement de prés, de bois et de fontainnes, ki le 

castel faisoient rice et aaisié de toutes coses. 

Quando Lançarot sse foy chegãdo uiu preto da 

porta vj te das armadas muy fremosas et Ricas a 

demays. Et ante cada hua tenda estaua huu caualo 

emsselado et guisado pera subir hu u ome em ele. 

Et sabede que erã todos du as sinaes. Quando 

Lançarote uiu os caualos et os escudos ante as 

te das et tã preto da porta, disso em seu coraçõ: 

Quant Lanselos fu devant le castel venus, il voit en un 

pré, la devant, auques pres de la porte, en une grant 

arbroie tendus dusc'a .VI. paveillons biaus et riches. 

Delés cascun paveillon avoit un ceval tout enselé et tout 

apareillié pour monter et un escu tout nouvel. Et sachiés 

que li escu estoient tout d'une samblanche et noir conme 

meure. Quant Lanselos voit les cevaus tous apareilliés et 

les escus devant les paveillons et si pres de la porte du 
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– Mester, mester me ha bondade et esforço ca 

segudo eu ueio nõ me posso daqui partir sem justa 

ou sem batalla. 

castel, il dist bien a soi meïsmes que chi li couvient faire 

proueche: de chi ne se puet il departir sans jouste u sans 

bataille faire.  

Entõ esteue et fez catar seu caualo se era be  
guisado. El estando assy chegou a el hu u 

escudeyro que lle disso sem salualo: 

 

Lors s'areste tout maintenant et fait regarder a son ceval 

k'il n'i faille riens que si esquier puissent amender. Et la 

u il s'estoit illuec arrestés en tel maniere, atant es vous 

vers lui venir un esquier, ki venoit droit des paveillons et 

li dist sans lui saluer: 

– Senor caualeyro, onde sodes uos? se sodes dos 

caualeyros de casa de Rey Artur? 

– Escudeyro, disso Lança[rote], ssi, sóó sem falla, de 

casa de Rey Artur sóó et conpaneyro da Tauola 

Redonda. 

"Sire cevaliers, ki estes vous? Estes vous de la maison le 

roi Artu? 

- Vallet, fait Lanselos, oïl, sans doute. De la maison le 

roi Artu sui je et compains de la Table Reonde. Beneois 

soit Nostres Sires, ki l'ounour m'en vaut otroiier! 

 

– No nume de Deus, disso o escudeyro, ca aynda 

oge sera ora que uos pesara muyto et mays uos 

uallrria de nuca 

- En non Dieu, ce dist li vallés, ce puet vous peser mout 

chierement. Miex vous venist a cestui point que vous  
n'eüssiés onques veüe la maison le roi Artu ne la Table 

Reonde. Et sachiés que je vous deffi de par les cevaliers 

de cest castel. Pour autre cose ne fui je a vous envoiiés 

fors pour dire que vous vous gardesissiés d'aus, car bien 

sachiés que vous estes venus a la bataille!" 

 Quant il a dite ceste parole, il n'i fait autre delaiement, 

ains hurte ceval des esperons et s'en vient droit as 

paveillons et crie tant com il puet crier: "Or tost as 

armes, signeur cevalier, signeur cevalier! Chis cevaliers 

aventurous ki cha est venus est des compaingnons de la 

Table Reonde!" Lors prent un cor ki estoit 

[2b] [...] de hua tenda et começoo a tãger o mays de 

pre[ssa que] podo, assy que o muro todo do castelo 

sse começou a encher de dõnas et de dõzelas et 

doutras gentes.  Tanto que oyrõ o son do corno, 

entederõ que os seus caualeyros auyã dauer justa 

ou batalla. 

 

en l'un des paveillons et le conmence mout hautement a 

sonner, si k'il fu tout clerement oïs par tout le castel. Et 

ne demoura mie granment aprés quant li crenel des murs 

des fortereches et des tours conmenchierent tout a 

emplir de dames et de damoiseles et d'unes gens et 

d'autres, car tout maintenant k'il oïrent la vois du cor, il 

sorent tout vraiement k'il i devoit avoir joustes u bataille 

et que cevaliers de la maison le roi Artu i estoit venus. 

Et pour ce estoient il venu as murs du castel. 

Como Dom Lançalot derribou hu u caualleyro et foy ferir 

os çinquo 

 

Quando Lançarot uiu as dõnas et as donzelas et as 

outras ge tes por las ame as, et disso a seus 

escudeyros: 

Quant Lanselos vit que li crenel se conmenchoient a 

emplir de chiaus de laiens, il dist a ses esquiers: 

 

– Ora podedes uéér que nossas justas serã catadas 

bem. 

"Or poés veoir, signeur vallet, que nos joustes seront 

bien regardees!" 

Et depoys desto uiu sayr das tendas hu u caualleyro 

armado sobre hu u dos caualos et fillou hu u escudo 

et hua lança et poys foy guisado de justar disso a 

Lãçarote: 

Aprés ce ne demoura mie granment quant il vit des 

paveillons issir un cevalier armé de toutes armes, ki 

montés estoit sour un des cevaus, et prent un escu et un 

glaive. Quant il est tous apareilliés de jouster, il dist a 

Lanselot:  

– Senor caualeyro, guardadeuos de mĩ. "Sire cevaliers, gardés vous de moi, car je vous abatrai, 

se je puis!"  

Et quando uiu Lãçarot que a justar lle conuijna, nõ 

sse quis mays detéér, ante sse leixou correr ao 

caualleyro et foylle dar eno peyto em descuberto 

do escudo huu tã gram golpe que lle nõ prestou 

loriga que lle nom metesse a lãça pelo peyto. Et o 

caualeyro caeu tal com o morto et foy toda a terra 

em derredor dele mollada do seu sanguj.  

 

Quant Lanselos voit que a jouster le couvient, il n'i fait 

autre delaiement, ains laisse courre au cevalier au ferir 

des esperons et li donne un si grant cop en mi le pis tout 

a descouvert que pour le hauberc ne remaint k'il ne li 

fache le glaive boire u pis et li met auques em parfont la 

dedens le fer trenchant. Li cevaliers ne puet le caup 

soustenir, com chil ki se sent durement feru. Et pour ce 

vole il du ceval a tere mout felenessement et gist illuec 

autresi conme mors et maintenant est environ lui la tere 

tainte de son sanc et vermeille. Quant chil ki desus les 

murs estoient voient lour cevalier gesir par tere, ki ne 

faisoit nul samblant de soi remuer, il quident tout 

vraiement k’il soit mors et pour ce s'escrient il tout 

conmunaument a une vois: "Mors est nostres cevaliers! 
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Mal s'est prouvés de ceste jouste!" 

Et Lãçarote com o o derribou tantó ó catou com o 

sse o nu ca uisse. Mays hu uiu os outros caualeyros 

juntados et guisados de o ferir et a lle fazere  mal se 

podesse , el que de rre nõ nos temia leixousse correr 

a eles et deu ao primeyro tall [golpe]... 

 

Et quant Lanselos l'a abatu, il nel regarde plus, non plus 

que s'il ne l'eüst onques veü, mais la u il voit les autres 

cevaliers, ki ja estoient monté et estoient issu des 

paveillons tout apareillié de ferir et de grever Lanselot se 

il peüssent. Lanselos, ki de nule riens ne les doute, ains 

les bee tous a metre a desconfiture, s'il onques puet, lors 

laisse courre tout maintenant. Et de tant li fu il bien 

avenu k'il n'avoit encore mie son glaive brisié, ains en 

fiert le premier k'il encontre  

 si durement k'il li fait vuidier les arçons. Et s'il avoit fait 

mal a l'autre cevalier, encore fist il pis a cestui de cest 

caup. Et li autre cevalier fierent sour lui tout a un caup et 

brisent lour glaives tout .IIII., mais autre mal il ne li font 

ne de la sele il nel remuent; et de tant li avint il bien k'il 

ne li ochisent mie son ceval. 

[2c] Como Lançarot sse conbateu cõ quatro caualeyros  

Quando eles ujrõ que assy lles escapara de todalas 

justas, meterõ mãos aas espadas et el outrossi [et] 

forõsse ferir. Assy sse começou a batalla [...] dos 

iiijo caualeyros do castelo et de Lãçarote. Eles sse 

cometerõ de muytas partes muyt'atreuidame te, 

assy que be no cuydarõ a desbaratar, mays de 

guisa conoçiã os golpes que diziã que era bóó 

caualeyro d'armas a marauilla et o mays arrizado 

et o mays ardido que nuca entre eles entrara. Pero 

cõ todo esto, porque era sóó et eles iiijo cuydarõno 

a matar ou a ue çer et traballarõsse ende quanto 

poderõ, mays seu traballo nõ lles ualuo rre , ca mal 

conoçerõ cõ quen no auyã. 

 

Quant il voient k'il lour est en tel maniere escapés de ces 

joustes, il metent esranment les mains as espees pour lui 

courre sus et damagier, s'il en ont le pooir. Et il refait 

tout autretel, car bien voit tout apertement que a faire li 

couvient. Ensi conmence la mellee grans et merveilleuse 

des .IIII. chevaliers du castel encontre Lanselot. Il 

l'asaillent mout aigrement de toutes pars, et par ce le 

quidoient il mener a desconfiture avant que chis gieus 

departesist, mais il connoissent bien tout certainnement 

as caus k'il vont recevant de lui k'il est preudom, boins 

chevaliers de grant forche et de grant pooir, li plus vistes 

et li plus hardis k'il onques mais veïssent venir entr'aus, 

ce dient il bien tout vraiement. Mais pour ce k’il est tous 

seus et il sont .IIII., le quident il bien metre a mort u a 

outranche, si s'en traveillent mout durement, mais lour 

travaus ne lour i vaut. Decheü sont et engingnié trop 

malement. Mauvaisement connoissent celui encontre qui 

il se combatent.  

Como ho caualleyro disse que Lancarot auya de ue çer os 

iiijo 

 

Gram peça durou a batalla em esta guisa que 

ne guu nõ no podia saber quaes auyã mellor, sse 

Lançarote se os caualleyros. Et os das ame as que 

catauã quando uirõ a mãteeça de Lançarot et o seu 

ardimeto et uirõ a mãteeça dos iiijo caualeyros, 

disserõ que nuca tal caualeyro uirã com o aquel. 

Grant pieche dure la bataille en tel maniere que nus ne 

les veïst adont ki peüst mie legierement connoistre qui 

en avoit le meillour, u Lanselos u li .IIII. cevalier. Chil 

des cretiaus, ki la bataille regardoient, quant il l'ont une 

grant piece regardee et il voient le contenement 

Lanselot, l'aspreche qui en lui estoit et la vistece et il 

voient d'autre part le contenement des .IIII. cevaliers, il 

dient tout apertement k'il ne virent onques mais a nul 

jour un si preudome n'ausi boin cevalier com chis est. II 

lour est bien avis sans doute que au daerrain ne porront 

encontre lui durer li .IIII. chevalier du castel, ains les 

metra tous a mort et a desconfiture. 

Et un caualeyro uello que estaua ante as ame as et 

que do começo uira a batalla et uiu que Lãçarot 

daua entõ mayores golpes ca o nõ começou da 

primeira, disso aos que estauã em derredor: 

"Par Sainte Crois", fait uns viex cevaliers, ki desus les 

cretiaus estoit et qui avoit des le conmencement mout 

ententivement regardee Ia bataille. Il dist a chiaus ki 

entour lui estoient:  

– Uos ueeredes, a boa fe, que aquel caualeyro que 

esta emde os ue çera todos ou os desbaratara et, se 

Deus me ualla, ue çeria et mataria taes x. com o eles, 

ca estes nossos som boos se nõ fuge. 

"Par Sainte Crois, il les metra tous quatre a desconfiture 

u a mort, et ançois que la nuis venist en ociroit il teus X. 

com cist cevalier sont. Et saciés tout certainnement k'il 

est bien mestiers que li chevaliers du castel viengne tost, 

car cist quatre sont mort et honni s'il ne s'enfuient." 

O custume do castelo era posto sem falla em tal 

guisa que se un caualeyro chegasse et ue çesse, o 

senor do castelo se deuia a conbater. 

 

Chele coustume sans faille avoit esté en tel maniere 

establie que se aucuns cevaliers i venoit par aventure ki 

par son cors seul peüst mener les .VI. cevaliers a 

outrance, il couvenoit que li sires du castel se venist a lui 

combatre. Se cil pooit puis par sa forche metre le signeur 

au desous et tourner a desconfiture, tout maintenant 
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seroient delivré tout li prison de laiens et chele coustume 

ki nouvelement estoit establie encontre la maison le roi 

Artu fauroit d'ore en avant. 

 Grant pieche dure la bataille des .IIII. cevaliers encontre 

Lanselot. Mais au daerrain le couvient il finer a la honte 

et la deshounour des .IIII. cevaliers, car Lanselos les 

tourne par force a desconfiture. Sans faille il se 

desfendirent tant com il porent, mais en la fin ne lour 

valut riens lour desfense. Li doi des .IIII. cevaliers 

remesent u camp, si navré et si malmené durement k'il 

ne quident jamais veoir nul autre jour que cestui. Li 

autre doi fuient du camp pour garandir lour vies, car 

bien voient apertement que, s'il plus demouroient u 

camp, k’il seroicnt mort et honni. 

[2d] Como o ssenor do castelo soubo por que era a volta  

O [...] a uiuer quando os das ameas uirõ [seus 

caua]leyros tã maltreytos por u u sóó começarõ a 

dar uozes et braados dizer: 

– Uedelos escarnidos. 

Li cris est grans de toutes pars et la huee merveilleuse, 

car cil ki sour les cretiaus estoient, quant il voient lour 

chevaliers ki ensi sont desconfit et par le cors d'un seul 

chevalier, il crient tout aprés conmunaument:  

"Veés les honnis! Veés les honnis!"  

Os braados et a uolta foy muy grande atal que o 

senor do castelo, que era em ssa camara et desto nõ 

sabia rre, foy marauillado et pregu tou que uolta 

era aquela. Entõ entrou hu u caualleyro uello, que 

era seu parete, e dissolle: 

 

La criee est si merveilleuse que li sires du castel, ki 

estoit en la maistre tour et se gisoit en son lit tous vestus 

ne de celui fait ne savoit encore riens, entent la noise. 

Dont demande a ciaus ki devant lui estoient: "Quele 

noise est ce que je oi? Pour coi crie si fort chis pules?" 

Et la u il disoit ceste parole, atant es vous devant lui 

venir un viel chevalier, ki ses parens carneus estoit. Lors 

que li sires du castel voit le cevalier venir devant lui, il li 

demande: "Queus nouveles?  

– Armadeuos toste ca o conbater uos conue , ca dos 

uossos vj. caualeyros que auyã a guardar o camĩo 

som ende os iiijo mortos et os outros dous son taes 

parados que tarde auerã sabor de fillar armas. 

– Et como e esso?, disse o senor do castelo. 

– Par Deus, disso el, aly fora esta hu u caualeyro 

andante que el sóó em seu cabo fes esto, mays pero 

tãto sofreu d'afam et de traballo que nõ poderia ia 

ora durar contra uos. 

 

- Sire, fait il, armés vous tout esranment, car a combatre 

vous couvient. Car de vos .VI. cevaliers ki le passage 

gardoient pour la coustume maintenir que vous aviés 

mise avant sont mort li .IIII. et li autre doi sont tel atorné 

k’il n'avront jamais pooir de porter armes.  

- Et conment est ce avenu? fait li sires.  

- Sire, fait li cevaliers, la dehors est orendroit venus uns 

cevaliers errans ki par son cors tant seulement a ceste 

desconfiture faite. Mais il est sans faille tant durement 

navrés et si traveilliés k’il n'ara ja duree encontre vous." 

Como o ssenor do castelo ssayu a Dom Lãçarote  

Quando o senor do castelo esto oyu, nõ soubo que 

fezesse ca teuo que era Blioberis ca o dultaua mays 

ca todolos do mudo, pero daualle força que o 

caualeyro con que sse auia a conbater que perdera 

muyto do sanguj, ca sse nõ podia conbater cõ vj. 

caualeyros que nõ fosse canssado et nõ poderia 

durar contra el que era folgado. 

 

Quant li sires entent ceste nouvele, il devient un poi 

esbahis et est auques espoentés, car il quide vraiement 

tout maintenant que ce soit Blyoblerys de Gaunes ki 

ceste part soit retornés pour lui metre a mort. Et saciés 

que Blyoblerys estoit li chevaliers du monde que il plus 

redotoit. Mais toutes voies ce l'aseüre durement k'il set 

pour voir k'il s'est combatus encontre .VI. cevaliers, si ne 

puet estre en nule maniere du monde k'il ne li aient tant 

donné a faire k'il est tant durement lassés et traveilliés 

k'il ne quide mie k'il puisse ja durer a lui, a ce k'il venra 

ja sor lui tous frés et reposés et cil est lassés et traveilliés 

outre mesure et navrés et a perdu du sanc grant partie. 

Autrement ne puet estre. Toutes ces coses li donnent 

grant hardement en ceste aventure.  

– Ora toste, disso, dademe as armas et poys um sóó 

trouxe tal mal os vj. caualeyros cõ ele sóó eu. 

 

"Or tost! fait il. Aportés moi mes armes, puis que li 

cevalier de chaiens sont si honi et si maumis k'il sont 

tout mené a recreandise par un seul chevalier estrange! 

Certes jamais a nul jour de ma vie en aus n'avrai 

fianche! Or porrés ja veoir tout apertement se je tous 

seus n'ai plus de pooir que il n'ont tout .VI.!"  

Et poys pidiu suas armas, derõllas et armousse et 

sobiu em seu caualo et preguntou hu estaua aquel 

caualeyro que lle tal desonrra fezera et disserõlle 

Si tost com il a conmandé que ses armes li soient 

aportees, et on li aporte tout maintenant, si l'arment 

esranment bien et bel a tout le mieus k'il onques pueent. 
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que estaua fora da uila. Et el sse foy aa porta et 

ssayu fora et parou mentes por Lãçarot.  

Et quant il est armés, il s'en ist hors de la cambre et vient 

en mi la court et monte sour un ceval fort et isnel, de 

grant bonté. Quant il est tous apareilliés k'il n'i faut fors 

du ferir, il demande a ciaus ki entour lui estoient:  

"U est li cevaliers ki ceste honte nous a faite?  

 - Sire, font il, il est la hors devant la porte, encore n'est il 

chaiens entrés." Li cevaliers s'en vait atant dusc'a la 

porte du castel et s'en ist hors tous maintenant. 

Et os das ame as derõ uozes a seu senor et 

disserõlle: 

– Uedes aly o bom caualeyro, uedelo aly. 

 

Tout maintenant que cil ki sour les murs estoient et 

regardoient Lanselot a merveilles et disoient tout 

plainnement que onques mais nus cevaliers ne l'avoit si 

bien fait, quant il voient lour signeur venir tout apareillié 

et volenteïs de la bataille, pour ce que mout avoient 

grant esperanche de sa cevalerie, car en mainte forte 

espreuve l'avoient il ja veü dont il s'estoit bien delivrés 

et a l'ounour de lui, quant il le voient venir, il s'escrient 

tout conmunaument a une vois:  

"Veés chi le boin chevalier! Veés ci le boin cevalier!".  

Como Neroueix enuyou ss[ua] donzela por ueer o que 

faria Dõ Lacalot 

 

Quando Lança[rote] oyu dizer aos do castelo 

«Uedes aly o bom caualeyro», marauillousse, mays 

sse fosse em Cornualla nõ sse ma[rauillara] [...] 
 

Quant Lanselos entent ceste nouvele, il s'esmerveille 

mout durement que ce puet estre et pour coi il dient 

"Veés chi le boin cevalier". Se il fust orendroit u 

roiaume de Cornuaille, il ne s'esmerveillast mie de ces 

paroles, car il quidast tout maintenant que ce fust mesire 

Tristrans de qui il desissent. Mais u roiaume de Logres, 

ce li est avis, n'en set il nul que on doive apeler le boin 

cevalier se ce n'est Palamidés tant seulement. 

 

 

 

 


