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Quase todos aceitamos, hoje, que os romances franceses da Post-Vulgata arturiana 

tiveram uma única tradução na Península Ibérica, que essa tradução foi feita para 

português no séc. XIII e que os textos em castelhano são dela derivados. Este modo de 

ver apoia-se na concórdia de resultados a que chega a colação dos principais 

testemunhos peninsulares existentes: os manuscritos portugueses do José de Arimateia e 

da Demanda, os fragmentos manuscritos castelhanos de Salamanca e as duas Demandas 

de Toledo e de Sevilha impressas no séc. XVI (Sharrer 1977, para a identificação 

completa destas fontes). No caso particular da Demanda, contudo, existe uma passagem 

muito curta que parece contrariar frontalmente este desenho da tradição manuscrita. É 

desse «grain de beauté» que me vou ocupar. 

Fanni Bogdanow tem, em numerosos trabalhos (especialmente Bogdanow 1975 e 

1991:I), colacionado os textos peninsulares da Demanda com textos fragmentários 

franceses da Queste e da Mort Artu, que identifica como próximos do manuscrito que 

serviu de base à tradução peninsular  e pertencendo, como ele, à redacção do ciclo da 

Post-Vulgata. Este ciclo, como se sabe, singularmente não dispõe hoje de um exemplar 

completo francês, pelo que se contenta com o «estatuto ontológico de uma realidade 

codicológica» (Trachsler 1996:237), enquanto nós nos contentamos com o acréscimo de 

valor testemunhal que tal facto confere a descendentes terminais como, afinal, são os 

textos peninsulares. Tem Bogdanow concluído que todos os textos peninsulares 

derivam de uma fonte comum, de que individualmente se distinguem por omissões, 

interpolações e erros de cópia. Por vezes, a lição portuguesa revela-se mais próxima 

dessa fonte e, portanto, do seu original francês, mas também acontece exactamente o 

contrário, quando o castelhano preserva a lição original em melhores condições que o 

português. Não surpreende que assim seja, visto que o texto português da Demanda é 

dado por um manuscrito que é dois séculos posterior ao tempo da tradução, 
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dificilmente podendo ter sido cópia directa desta. Quando existe acordo entre os textos 

castelhanos e os franceses, e quando o texto português se afasta desse acordo, o mais 

provável é que isso se deva a inovação linguístico-redaccional ou erro de copista no 

interior da transmissão portuguesa da Demanda e que a versão original em português 

comungasse da boa lição que prevaleceu a montante (em francês) e a juzante (em 

castelhano). A explicação alternativa que esses casos sugeririam (francês > castelhano > 

português) foi em seu tempo proposta e discutida (Lapa 1930; Bogdanow 1991:I, 477-

481; Castro 2000) mas, em face dos dados conhecidos, parece ter perdido o seu acúmen; 

as decisivas investigações de Bogdanow (e outros, p. ex. Megale 2001) mostram que são 

maioritários e convincentes os casos que, examinados à luz da mecânica da variação 

textual e da linguística histórica, só fazem sentido se a língua da fonte comum – a 

tradução – tiver sido o português:  

 

certaines des variantes ou des leçons erronnées de De [Demanda espanhola] ne 

s’expliquent que comme une déformation d’une forme gallégo-portugaise. [...] 

D’autre part, les critiques qui ont soutenu la priorité de De n’ont pu trouver 

aucun trait castillan en D [Demanda portuguesa+, alors que l’on a relevé en De3 

[fragm. Salamanca] de nombreux élements gallégo-portugais dont quelques-

uns reparaissent en De1 et De2 [eds. Toledo e Sevilha, respectivamente]. 

(Bogdanow 1991:I, 478-9). 

 

No texto da Demanda, Bogadnow identifica um único passo importante que contraria 

este cenário. Trata-se «d’une leçon fautive de D qui aurait pu être le résultat du 

traducteur portugais se méprenant sur le sens d’une forme castillane» (ibid.):  

 

[Ms. Bn fr. 112, 84d] 

Et certes, si Dalides vous trouvast en tel point com vous avés luy trouvé, il y 

voulsist mieulx perdre la vie du corps... 

 

[De1 cap. LXXI; De2 188b] 

E cierto si Dalides vos fallasse en tal guisa como vos a el falledes (De2 fallays), el 

querria mas perder la cabeça... 

 

[D 28a] 

E bem sabedes vós que se Dalides fosse asi como vós fallades, el querria perder a 

cabeça... (Bogdanow 1991:I, 461) 
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O verbo trouver, com duas ocorrências, aparece bem traduzido na versão castelhana 

por fallar. Este verbo encontra-se em castelhano desde as origens (Cid, Pidal 1945:II, 

681; Corominas-Pascual) com o significado de ‘encontrar algo que se busca’ ou de 

‘achar’ e conserva a grafia com f- inicial durante toda a Idade Média, com primeiros 

afloramentos em Berceo da forma moderna hallar. Tem em comum com o galego-port. 

achar a semântica e o étimo AFFLARE ‘soprar’. Enquanto a evolução galego-portuguesa, 

por meio de africamento palatal do grupo -fl- > [t], depois [], é inteiramente normal, a 

forma castelhana caracteriza-se pelo aparecimento da consoante adventícia inicial, que 

Corominas explica por metátese e Malkiel relaciona com alguns casos semelhantes 

(INFLARE > finchar > hinchar, IMPLERE > fenchir > henchir) para os subordinar a uma 

possível contaminação de fartar, depois hartar, derivado de farto < FARCTU (Malkiel 

1954). Em português, pode dizer-se que achar é um verbo de sempre: aparece 

flexionado em achamus num documento de 952 (Lorenzo 1977:II s.v.) e permanece hoje 

no léxico mais frequente, quer com o sentido medieval de ‘encontrar’, quer com o de 

‘pensar, cuidar’. É, mais perto do que nos interessa, um verbo omnipresente na 

Demanda (Magne 1967, s.v.) e na literatura medieval galega e portuguesa (Lorenzo 

ibid.). Sendo assim, pode perguntar-se por que motivo a Demanda portuguesa não 

traduz trouver para achar, como fazem as Demandas castelhanas para fallar, sobretudo 

pouco antes de coincidirem numa lição privativa que acentua as suas afinidades, perder 

a cabeça?  

À primeira vista, comenta Bogdanow, parece que o copista terá confundido o verbo 

castelhano, possivelmente flexionado fallades, com uma forma homógrafa do verbo 

português fallar, falar ‘dizer, declarar’. Em seguida, porque este verbo português não 

admite um complemento directo animado, o copista suprimiu o pronome que nas 

outras línguas tinha essa função: «vous avés luy trouvé / vos a el falledes». Observemos 

de imediato que essa supressão, que seria lógica para o copista responsável pelo texto 

português final, pode não ter ocorrido no plano material, pois o texto permite por igual 

as leituras «asi como vós fallades» e «asi com’o vós fallades». Nesta última transparece 

o pronome, que seria incompatível com fallades ‘dizedes’. Na própria Demanda há 

paralelos desta construção (embora sem a elisão que postulo): cap. XLIV «como o eu 

sei», CLXVII «assi como o eu desejo», CCCLVI «como o eu ja vi»; e também no José de 
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Arimateia: LXXXII «como o ela oulhava». Como é evidente, a possível coexistência, em 

momento anterior do texto português,  do pronome com o verbo fallar faz supor que 

este verbo não fosse o moderno declarativo. 

Se as coisas aconteceram como uma instantânea leitura pode sugerir, então seremos 

forçados a concluir que o copista português teve perante os olhos um exemplar 

castelhano, que traduziu/copiou. A abundância de exemplos contrários obriga, no 

entanto, a que se dê uma segunda vista de olhos a este passo e se explore a 

possibilidade de os resultados textuais de que dispomos terem sido obtidos dentro da 

teoria da tradução inicial portuguesa. É o que faz Bogdanow: acha «muito provável» 

que essa tradução tenha, como em muitos outros lugares do romance, vertido trouver 

para achar e que o resultado seria algo como «se Dalides vos achardesse em tal guisa 

como vos o achastes». Proponho que ficaria melhor «se Dalides vos achasse em tal 

guisa como o vós achastes». Subsequentes copistas teriam omitido parte da frase, 

despercebido o seu sentido e emendado achastes para fallades, por influência de um 

diziades pouco anterior, verbos quase sinónimos. Assim, o emprego do declarativo fallar 

na fase final da evolução desta passagem no texto português nada teria a ver com o 

facto de, por coincidência, o verbo que ocuparia o seu lugar numa correcta tradução 

castelhana ser graficamente igual. Parece-me que não há coincidência e que entre os 

verbos português e castelhano há uma relação mais que homográfica. 

Com alguma reserva, que vem de não conseguir compreender nem documentar a 

totalidade dos seus aspectos, avanço uma hipótese intermédia: o responsável pela 

tradução original para português, aquele Joam Vivas que inseria o seu nome nos 

romances e que localizei em Lisboa, freire de Santiago e frequentador da corte (Castro 

1983), mas de que ignoro se tinha origens familiares (e linguísticas) não-portuguesas, 

deve ter traduzido trouver por fallar ‘encontrar’. Adiante darei provas de que este verbo 

circulou em ambiente linguístico galego-português, estando disponível para ser usado 

na tradução de Vivas. Enquanto os tradutores castelhanos que aproveitaram essa obra 

não tiveram problema em conservar um fallar que perfeitamente lhes convinha, os 

copistas do lado português substituiram-no pelo mais frequente e, no séc. XIII já 

tradicional, achar, do mesmo modo que procederam a outras abundantes adaptações e 

modernizações linguísticas. No caso que nos ocupa, por lapso excepcional, a 
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substituição não teria sido feita e o verbo teria permanecido graças à sua enganadora 

forma gráfica <ll>, que tanto podia corresponder a uma fonética com lateral palatal, no 

caso de [faar+ ‘encontrar’, como a uma lateral dental em *falar+ ‘dizer’. Sem mudar o 

corpo gráfico do vocábulo, teria havido uma transferência de significados com 

consequentes adaptações do contexto. Esta hipótese permite que a passagem do texto 

estudada deixe de ser tratada como excepção que destoa no quadro da transmissão 

peninsular da Demanda. 

Fallar ‘encontrar’ foi usado pelo menos na língua escrita portuguesa medieval, com 

essa grafia, mas também, ocasionalmente, como falar e até como falhar. A variação 

gráfica tem a ver com a história da representação da lateral palatal [  ] em português 

(Cintra 1963, Maia 1986:494-500): até meados do séc. XIII (quando Vivas deve ter 

trabalhado), era representada geralmente por <ll>, exactamente como em castelhano e 

galego, embora também pudesse encontrar-se <li> e <l>; na segunda metade do século, 

por influência da chancelaria de Afonso III, começou a difundir-se a pouco e pouco 

uma nova grafia <lh>, que coabitou durante bastante tempo ainda com <ll> e com <l>. 

Esta coabitação caracterizou-se por não só as grafias alternarem entre si na 

representação da lateral palatal, por vezes dentro do mesmo documento, mas também 

por serem igualmente usadas na representação da lateral dental [ l ]. Assim, a grafia 

fallar tanto podia referir-se ao sinónimo de ‘encontrar’ como ao de ‘dizer’, cabendo o 

peso da destrinça ao contexto. Por isso lhe chamei há pouco enganosa, com alguma 

injustiça, pois também a grafia falar se podia usar para os mesmos dois verbos. Era 

fácil, pois, confundir na língua escrita os sinónimos de ‘encontrar’ e de ‘dizer’, e esse 

terá sido um dos motivos para o desaparecimento de fallar em galego-português; 

outros motivos terão sido a sua sobreposição com o espaço semântico de achar e outro 

ainda a sua inquestionável natureza de castelhanismo. A substituição de fallar por achar 

em textos como a Demanda é um episódio desse processo de supressão de um vocábulo 

que não era imprescindível e que provocava ambiguidade. Isso explica só por si a sua 

invisibilidade posterior.  

Como essa invisibilidade era esperável, tem muito interesse o facto de o verbo marcar 

presença em alguns textos medievais galegos e portugueses. Deste modo, dá força à 
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hipótese que apresentei e deixa-nos apenas com uma dúvida lateral (porque não terá 

sido eliminado igualmente desses textos?).  

Já vimos que o verbo não figura nas versões portuguesas dos textos arturianos: nem no 

José de Arimateia aparece, nem na Demanda, com excepção do caso que estamos a 

examinar. Este, etiquetei-o há pouco de ‚lapso excepcional‛, o que não significa que 

seja difícil de aceitar que o copista teria conservado fallades por crer que estava na 

presença de um equivalente de dizedes, verbo próximo no texto.  

É na tradução galega da Crónica General y de la Crónica de Castilla (Lorenzo 1977) que o 

uso do verbo se acha mais amplamente documentado. Se todos os textos dispusessem 

de tratamentos do seu vocabulário tão perfeitos como o glossário desta edição de 

Ramón Lorenzo, é possível que o verbo fosse mais visível do que é. Os exemplos são os 

seguintes: 

 

Cap. 9, l. 8-9: Et aquel quinto ano que auemos dito do rreynado del rey dom 

Rramiro en aquestas cousas que auemos ditas passou, segu do o fallamos pellas 

estorias. 

 

Cap. 28, l. 57: Et teuerõno por bem et fallarõse sobre ello et outorgarõlo. 

 

Cap. 84, l. 57-60: Et o conde enuiou logo seu mandado al rey de Nauarra, que llj 

enuiasse dizer du tijna por bem que se visem ambos. Et el rey enuioullj dizer 

que en Çeruena, et o conde falousse en elo et outorgoullo. 

  

Cap. 508, l. 26-27: Et elles, quando forõ en somo de la serra, fallarõ bem dous 

mill caualeyros dos alaraues. 

 

O sentido nos primeiro e quarto exemplos é claramente ‘encontrar, achar’ e nos 

restantes mostra uma especialização: ‘chegar a acordo, concordar’, talvez através de 

‘encontrar uma solução’. Estes exemplos, no seu uso, ajustam-se ao passo da Demanda 

em estudo. Impressiona o facto de ocorrerem não uma, mas duas vezes: de facto, não 

se encontram apenas no manuscrito principal da edição de Lorenzo (Madrid, BN 8817), 

mas também nos passos correspondentes do ms. 2497 da Biblioteca Universitária de 

Salamanca, que pode ser sua cópia directa (Lorenzo, I:lvii). Isto quer dizer que o 

copista de 2497, apesar de ter modernizado a língua e introduzido emendas fáceis, não 

sentiu necessidade de se desembaraçar de fallar (como fizeram os copistas do Arimateia, 

da Demanda e, até onde pude verificar, da Crónica Geral de Espanha). Lorenzo (II:624) 
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considera que o copista, em vez de usar a forma galego-port. achar, equivocadamente 

recorreu à forma castelhana. Não teria dificuldade em concordar, se se tratasse de um 

caso isolado.  

O próprio Lorenzo recorda que o trovador Roy Fernandez de Santiago, activo no 

segundo terço do séc. XIII, usou o verbo na cantiga Ora começa o meu mal (V 486, B 901), 

cujo refrão é: 

ca o demo agora d’amor 

me fez falhar outra senhor. 

 

Esta é a lição do Cancioneiro da Biblioteca Nacional, adoptada por Machado na sua 

edição (Machado, IV:251). Convém em todo o caso lembrar que este cancioneiro dá 

duas versões do poema, nos fls. 193v-194r: a segunda versão tem ligeiras variantes, das 

quais a mais interessante (não anotada pelos editores) é precisamente filhar em vez de 

falhar. O cancioneiro da Vaticana também lê filhar. A concorrência das duas formas 

convida a uma explicação por processo de banalização, em que falhar seria a lição mais 

difícil: assim, a primeira versão de B significaria «o demo do amor fez-me encontrar 

outra senhor» (e não «fez-me faltar outra senhor», Machado, VIII:313), enquanto a sua 

segunda versão, e a de V, seria «o demo do amor fez-me tomar outra senhor». Para 

além do incidente textual nos apógrafos italianos, este caso mostra duas coisas:  

 

a) em primeiro lugar, o nosso verbo não ocorre apenas em textos dependentes 

ou relacionados com textos castelhanos, caso em que poderia ser tratado como erro de 

tradução ou cópia; em vez disso, surge em composição original de um trovador galego, 

sugerindo que fazia parte do vocabulário activo da sua língua literária; 

 b) depois, manteve-se vivo nessa língua literária pelo menos até ao tempo da 

confecção do códice que serviu de exemplar aos apógrafos italianos e foi por ele 

preservado; assim se compreende que tenha tido tempo de adquirir a grafia com lh, 

que se difunde a partir de finais do séc. XIII em Portugal, e muito pouco na Galiza. 

 

A banalização falhar > filhar, esboçada no cancioneiro B e consumada no V, pode ter 

sido uma das formas de lidar, na língua literária, com o verbo. A supressão pode ter 

sido outra forma, se interpreto correctamente o seguinte passo da Crónica Geral de 

Espanha de 1344 (Cintra, 1990:IV, 416): enquanto o manuscrito português L contém uma 
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lacuna, «E tal foy (...) en todollos dias de sua vida», os manuscritos castelhanos U e Q 

dão a frase completa, «E por tal fue fallada en todollos dias de su vida», assim 

habilitando Cintra a emendar para «E por tal foi [achada] em todollos dias de sua 

vida». Não poderemos ver neste hiato de L uma hesitação do copista, que por uma vez 

não executou a sua habitual substituição por achar? 

 Não é apenas na língua literária galega e portuguesa que vemos vestígios e 

sombras de fallar, mas também na língua tabeliónica. No relato de uma contenda de 

águas em Vilarinho (1310), que me foi comunicado por Ana Maria Martins, o tabelião 

de Aguiar de Sousa e Refoios, Giral Perez, usa por três vezes o verbo ffalhar com o 

sentido de ‘encontrar, verificar’: 

 

[...] e sse dissesse  que essa agua que era de sãto tisso que fosse sua sen 

outra perlonga e sse her dissesse  que era de vilhari o que lha leissasse  e 

que o fosse o Juíz ffalhar cõ esso que dissesse  estes home es bóós. é éu 

tabalhiõ cõ ele que desse hj ssente ça per o que dissesse  esses home es 

bóós. en que se louuarõ. E disse Pero mendiz por santo tisso e o 

Procurador de uilhari o que enqueresse  esses homees bóós. eles  e que 

seuesse hj cõ eles Martim martjnz de pe na maíor e Pero martjnz dalffenã 

e Pero perez da agrela. e o Juíz é éu Tabalhiõ que escreuesse por anbas 

as partes e entõ chamarõ esses. quatro. home es bõos. de susu ditos e 

ajuramentarõnhos. ssobre os ssantos euangelos e escreuj eu tabalhiõ o 

que disserõ. e entõ rrogarõ esses procuradores a esse Juíz que o ffosse 

ffalhar que eu tabalhiõ que  fosse cõ el pera léér o que disserõ esses 

homees bóós e pera escreuer a ssente ça e o Consselho que achasse nos 

homees bóós e que uos dariã a despe ssa e nuca o ffomos ffalhar porque 

santo tisso nõ deu a despenssa. [...] (ANTT, Mosteiro de Vilarinho, Maço 

3, 7; publ. em Martins 2001) 

 

Cortesão (1900:s.v. Fallar) encontrou nos Portugalliae Monumenta Historica alguns 

passos, em que a veste latina se limita a recobrir um reconhecido vernáculo, que 

podem ser associados a este, embora o autor os interprete de modo discutível: 

 

Aldea super aldea, bando super bando, aut corral aptado de V aut de V arriba 

pectet La. morabitinos, si falaren, en esquisa de III bonos homines... (Leges, 813). 

Leia-se: «se acharem, constatarem, em inquérito de três homens bons, etc.» 

 

Et si los fallarent exquisa... caia les in periuro (Leges 832). 

 

Scriuano de concilio qui in falseria fallarent aut noluerit dicere lo que en na carta 

iacet corten le ela mano (Leges 835). 
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Estas abonações parecem suficientes para documentar a presença, na língua escrita 

galega e portuguesa dos sécs. XIII-XIV, de um verbo de origem castelhana fallar, falhar, 

com o sentido nuclear de ‘encontrar’. Porque foi importado e mais tarde suprimido são 

questões sem resposta. Mas a tradução portuguesa da Demanda podia tê-lo utilizado 

para equivalente de trouver, não por influência de um manuscrito castelhano, mas por 

o encontrar disponível na língua do tempo. Não se trata, pois, de um problema 

filológico, mas sim de um facto linguístico. 
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