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No Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, que recolhe muita da poe
sia surgida ou circulada na corte portuguesa durante a segunda metade do 
século XV, 1 há um número significativo de trovas que fazem referência à 
prática musical, ou que utilizam termos técnicos oriundos da teoria da 
música. Estas trovas mereceram a Mário de Sampayo Ribeiro (na década de 
1940) e a João de Freitas Branco (bastante mais tarde) comentários ou refe
rências breves, mas permanecem em geral desconhecidas e inexploradas.2 

Uma das secções do Cancioneiro mais ricas, deste ponto de vista, é 
aquela que transmite, numa seqüência coerente, as trovas endereçadas a Dom 
Diogo, Duque de Viseu, tendo como tema uma cena de pancadaria ocorrida 
enfre dois cantores profissionais.3 A guerra privada entre um cantor 
especializado na sustentação vocal, geralmente pausada e relativamente grave. 

1 Aida Fernanda Dias (ed.), Garcia de Resende: Cancioneiro Geral, 4 vols., Lisboa: Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, 1990-1993. Sobre o Cancioneiro Geral, veja-se Aida Fernandes 
Dias, O cancioneiro geral e a poesia peninsular de quatrocentos. Contactos e 
sobrevivências, Coimbra: Almedina, 1978; Andrée Crabbé Rocha, Garcia de Resende e o 
Cancioneiro Geral, Lisboa: Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, 1979; Cristina 
Almeida Ribeiro, Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, Lisboa: Comunicação, 1993; 
Patrizia Botta, "La poesia alia fine dei Medioevo", in Luciana Stegagno Picchio, // 
Portogallo. Dalle origini ai Seicento [Civiltà Letteraria dei Paesi di Espressione Portoghese, 
I/l], Firenze: Passigli Editori, 2001, pp. 241-52. 

2 Mário de Sampayo Ribeiro, nota sobre o termo "retrapoles" in Ocidente, vol. XXI, n.° 65, 
Setembro 1943, pp. 88-89; id., "Uma nota ao Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. As 
trovas 'das pãcadas dos cantores' lidas por um músico", separata de Biblos, vol. XXI, 
Coimbra, 1946; João de Freitas Branco, História da Música Portuguesa, 2.° edição 
[póstuma], Lisboa: Europa-América, 1995, pp. 82-102. A menção a alguns destes textos in 
Mário Martins, O riso. o sorriso e a paródia na literatura portuguesa de Quatrocentos, 
Lisboa: Insfituto de Cultura Portuguesa, 1978, pp. 89-90, é muitíssimo curta. 

^ N." 588: A. F. Dias, Garcia de Resende, vol. 3, pp. 204-11. 
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do Tenor de uma composição ou improvisação polifônica, e outro cantor 
especializado na parte aguda de Tipre ou Tiple (ou seja, o Triplum, terceira 
voz da polifonia), geralmente mais ágil que as vozes inferiores, é o pretexto 
para vinte variações poéticas que envolvem dezanove autores diferentes.4 

Já no cancioneiro satírico frovadoresco se podem encontrar poemas ins
pirados por cenas de pancadaria;5 Q que é aqui notável é a mobilização literária 
de terminologia musical, usada com uma precisão técnica que pode por vezes 
roçar o esoterismo. Essa precisão não é, aliás, exclusiva desta série de textos. 

Afonso Valente, por exemplo, faz eco da competência de Garcia de 
Resende como alaudista, caricaturando-o a "[pousar] em retrapoles / abaixo 
de gama ud" enquanto toca, ou seja, a estender para o grave a escala guido-
niana, usando o grau situado um tom abaixo de gamma ut (o Sol que por 
regra marca o limite inferior do sistema).^ Este grau é chamado "retrapoles" 
(de retropolex), porque, no tipo de notação gestual generalizado a partir do 
século XII, conhecido por "mão guidoniana", na palma da mão as correspon
dentes notas não têm lugar, e só na parte de trás do polegar podem encontrar 
correspondência gestual. O uso do Fá grave supõe o recurso a uma afinação 
altemativa do alaúde, documentada no início de quinhentos. O facto de a 
música de Resende nos ser apresentada a não caber na escala, tem o efeito 
retórico de amplificar a idéia de excesso que no poema vem associado à 
flácida redondez do personagem. 

A presente comunicação visa chamar a atenção para outros usos termi-
nolôgicos assaz precisos e reveladores. Na cena das pancadas dos cantores, o 
Tenor é atacado sem dó nem piedade pelo Tiple, em retaliação de murros 
antes sofridos. Os poetas contam-nos que 

O tipre nom aguardou 
que fossem buscar estante, 
como vio o tenor diante, 
di avante 
a musica começou. (Tristão da Cunha) 

4 Os autores são, por esta ordem. Dom Joam Manuel, Manuel Godinho, Jorge Moniz, Femam 
Godinho, Tristam da Cunha, Pedr'Homem, o contador Luis Femandez, Joam de 
Montemoor, Rodrigo Alvarez, Bertolameu da Costa, Rui Lopez, O Craveiro, Afonso 
Rodriguez, Duarte d'Almeida, Rodrigo de Magalhães, Fernam de Crasto, Gonçalo Gomez 
da Silva, Lionel Rodriguez e Afonso Valente. 

5 Cf Manuel Rodrigues Lapa, Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros 
medievais galego-portugueses, 4.̂  edição, ilustrada [texto = 2." ed.], Lisboa: Sá da Costa, 
1995, n.os 162, 292, 302; ou Graça Videira Lopes, Cantigas de escárnio e maldizer dos 
trovadores ejograis galego-portugueses, Lisboa: Estampa, 2002, n.o» 122, 255, 267. 

6 Afonso Valente, "Pareceis-me lúa cris", in José Camões, Poesia de Garcia de Resende, 
Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, 
pp. 160-167. 
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O tenor mui mais vozeiro 
do que soía cantou. (Jorge Moniz) 

Era o cantar [...] mais forte (Duarte d'Almeida) 
[...de que tinham memória.] 

O começo intempestivo das pancadas é exemplarmente captado por 
Tristão da Cunha afravés da comparação com uma improvisação polifônica 
baseada na visão imediata da linha do cantochão confiada ao Tenor - a téc
nica tradicional de cantare super librum, ou "descanto" - sem que se tenha 
aguardado pela colocação de um livro de música polifônica - res facta ou 
"cantar feito" - sobre a estante dos cantores.7 A imagem construída por 
Manuel Godinho vai no mesmo sentido, mas a música resultante do encontro 
entre o Tenor (referido como abade) e o Tiple, é pouco harmoniosa: 

Porque jaa o abadam 
CO tipre nam acordava 
fa, u[t], tipre co bordam, 
o tenor por cantochão 
um descanto que soava. 

O Tenor canta a linha do cantochão, cuja lentidão evoca um bordão ou 
pedal, mas em vez do harmonioso intervalo de quinta perfeita, de fá a dó 
{=ut), que se esperaria do Tiple, sobrevém um descanto desacordado relati
vamente à voz inferior. O tópico do desacordo, que se opõe à harmonia poli
fônica, reaparece nos textos de Bertolameu da Costa e de Lionel Rodriguez. 
Uma variação sobre este tópico é a imprevisibilidade dos intervalos canta
dos: 

O tipre vi que cantava 
altas vozes: Mata, mata! 
No tenor assi soava 
a oitava como a quarta. (Duarte d'Almeida) 

Rodrigo de Magalhães clarifica o caracter percussivo do improvisado 
dueto, comparando as pancadas dadas com o bater do compasso: 

^ Dom Duarte, Leal Conselheiro. Edição crítica, introdução e notas de Maria Helena Lopes de 
Castro, Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1998, pp. 342-45; Manuel Pedro 
Ferreira, "Da Música na História de Portugal", in Revista Portuguesa de Musicologia, 4-5 
(1994-95), pp. 167-216 [177]. 
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Quanfeu nunca vi tal canto 
nem tal rogido de vozes 
e o de que mais m'espanto 
é ver que soava tanto 
o compasso como as vozes! 

Apesar de tudo, ouvia-se, segundo oufros, muita polifonia: 

Sobre três altas em supra 
vi meter üa terceira 
assaz baixa na trincheira, 
per modo de voz quadupra. (Luiz Femandez) 

À falta de mais intervenientes, o Tiple fornece todas as pancadas, como 
se foram vozes. E dois autores, Joam de Montemor e Afonso Valente, con
seguem ver mesmo, nesta polifonia de murros, alguma proporção musical: 

pois que quadupra cantou 
quatro por üa levando. 
Meteo porlação maior 
seis que terceira seis que sei 
que lhe deram grande dor, 
com as quaes cantou, senhor, 
três vezes Aque d'El-Rei! (Joam de Montemor) 

Üa sincopa ouvi 
repartida por tal modo 
e o que nela senti 
no tenor a conheci 
por ser a parte de todo. 
A proporçãao mesurei 
por diapasam que sei, 
contando bem seu valor, 
e do tipre ao tenor 
doze compassos achei. (Afonso Valente) 

A terminologia usada nestes versos supõe grande familiaridade com a 
prática e a teoria da música polifônica. No que respeita à proporção quádru
pla entre as pancadas anteriormente dadas pelo Tenor e as agora recebidas, 
note-se que a proporção de um para quatro caracteriza a dupla oitava (que 
poderia de facto ocorrer, no repertório da época, entre um Tiple e um Tenor), 
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e que também a linha do Tiple por vezes evoluía a uma velocidade quádmpla 
da do Tenor. 

Quanto à "porlação maior", mais propriamente prolação maior, era uma 
mensuração do tempo bem conhecida que, embora pouco usada depois de 
1450, estava especialmente associada à tradição da missa polifônica sobre o 
tema L 'homme arme; implicava três mínimas por cada semibreve, e havendo 
duas semibreves por compasso ("tempo imperfeito"), organizava as mínimas 
em grupos de seis, como no actual compasso de seis por dois. Portanto, os 
números três e seis, repetidos no poema, são variações sobre a idéia de um 
Tenor escrito em prolação maior. 

A sincopa, na acepção da época, era uma deslocação horizontal do 
ritmo, conseguida através da cisão de uma unidade de tempo em partes mais 
pequenas, das quais uma se apresentava no início, e outra no fim da seqüên
cia rítmica, o que vinha contrariar a pulsação. O poeta sugere, através da sin
copa, o ritmo descompassado da pancadaria (ou dos berros dela resultantes), 
ao mesmo tempo que apresenta o Tenor desconjuntado ("parte de todo") 
pelos murros do colega. O autor permite-se ainda contar o número total de 
pancadas (com que se batia o compasso) que mediria a distância entre as 
intervenções de Tiple e Tenor: doze. 

Ora, tanto a referência à "prolação maior", como à existência de doze 
compassos (batidas do tactus) entre as entradas respectivas de Tiple e Tenor, 
têm correspondência noufro texto deste ciclo, que nos oferece porventura a 
sua referência musical mais interessante: a menção a uma linhagem muito 
especial de missas polifônicas, aquelas cujo Tenor se baseia na canção 
L'homme arme. Não é a única referência à missa neste série, já que Gonçalo 
Gomes da Silva explora o texto canônico do Gloria para infroduzir uma 
piada: 

Quand'oos brados acudi, 
dizendo-vos a verdade, 
o tenor cantar ouvi: 
Et in terra paos a mi 
deram de boa vontade. 

Na missa polifônica, a entoação do Gloria in excelsis Deo é deixada em 
cantochão, e a composição propriamente dita começa com Et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis, "E paz na Terra aos homens de boa vontade". A 
paz transforma-se em paus, e o homem em questão tem uma valente vontade 
de bater. 

A referência mais explícita e desenvolvida à missa é, contudo, da pena 
de Femam de Crasto. Ouçamo-lo: 
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Quando vi ter oo tenor 
um pontinho na meetade 
da coroa d'outra cor, 
assentei caa na vontade 
qu'era porlação maior. 
Cuidei qu'era o Anos Dei 
que cantava este tenor 
da missa do L 'om' armey,^ 
senam quando ouvi, senhor, 
dar brados Aque d'El-Rei! 

Alguns esclarecimentos tomam-se aqui necessários. Se tínhamos já 
encontrado uma referência à "prolação maior" em contexto de "tempo 
imperfeito", aqui temos uma descrição pormenorizada do correspondente 
sinal de mensuração. Há uma metade de coroa, ou seja, um semi-círculo, que 
indica tecnicamente tempo imperfeito (duas semibreves por cada breve); na 
economia do poema, evoca a tonsura clerical que o Tenor, como abade, 
deveria exibir. No meio do semi-círculo, há um pontinho, que denota tecni
camente prolação maior (três mínimas por semibreve), e que poderia ser, 
apenas por razões de efeito visual, de cor vermelha. Ora, no meio da testa do 
pobre abade, podemos bem imaginar o encamiçado resultado da pancada, 
que tudo leva a crer se cenfrou na sua cabeça: 

Creo que nunca s'achou 
cantiga de tal maneira 
qual este tipre acertou: 
todo um pão escodeou 
ao tenor na caaveira. (Afonso Rodriguez) 

Portanto, o poeta lê na cabeça do Tenor um signo de mensuração perfei
tamente delineado. Na seqüência desta sua interpretação, acredita que o 
Tenor está cantando o Agnus Dei da "Missa de l 'homme arme". Que missa 
será esta? 

Sabe-se que foram compostas, até ao início do século XVII, dezenas de 
missas sobre a melodia desta canção.' Tendo o Duque de Viseu, a quem são 

8 Este verso permaneceu por muito tempo incompreendido entre os leitores modernos. Aridrée 
Crabbé Rocha, nas notas ao Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, 5 vols., Lisboa: 
Centro do Livro Brasileiro, 1973 (edição que reproduz a leitura de A. J. Gonçalves 
Guimarães), chega mesmo a interpretar conjecturalmente "do lomarmey", cujo sentido lhe 
escapa, como "dolor meus" (cf vol. 4, p.l73). A. F. Dias, O Cancioneiro Geral, cit., 
identifica correctamente e comenta a referência à missa nas pp. 232-33 (nota). 

9 Sobre este assunto, consulte-se: Maria Caraci, "Fortuna dei tenor L 'homme arme nel primo 
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dedicados estes poemas, sido assassinado em 1484, trata-se necessariamente 
de uma das primeiras missas baseadas sobre a canção do homem armado, 
muito provavelmente de um autor não posterior à geração de Ockeghem e de 
Busnois. Sobrevivem catorze missas que se crê terem sido compostas até ao 
início da década de 1480,i° mas embora a maioria use "tempo imperfeito" e 
"prolação maior" no Tenor, só as de Ockeghem, Busnois, Tinctoris e seis 
anônimas (de origem borgonhesa) têm esta característica no Agnus Dei.^^ A 
missa de Busnois é pouco apropriada como modelo, tanto por citar a melodia 
em inversão, como por adoptar inicialmente no Tenor um "tempo perfeito".i^ 
A missa de Tinctoris e as anônimas seriam provavelmente pouco conhecidas 
fora da Borgonha e de Itáliai^. Aliás, Tinctoris apresenta a melodia ornamen-

Rinascimento", in Nuova Rivista Musicale Italiana, vol. IX/2 (1975), pp. 171-204; Walter 
HaaB, Studien zu den L'homme arme' Messen des 15. und 16. Jahrhunderts, Regensburg: 
G. Bosse, 1984 [Kõlner Beitrãge zur Musikforschung, 136]; Leeman L. Perkins, "The 
L 'homme arme Masses of Busnoys and Okeghem: A Comparison", Journal of Musicology, 
vol. III/4 (Fali 1984), pp. 363-96; Richard Taruskin, "Antoine Busnoys and the Vhomme 
arme Tradition", Journal of the American Musicological Society, vol. 39, nr. 2 (1986), 
pp. 255-93; Laurenz Lütteken, "Ritual und Krise. Die neapolitanischen 'L'homme armé'-
-Zyklen und die Semantik der Cantus firmus-Messe", in Hermann Danuser & Tobias 
Plebuch (eds.), Musik ais Text, 1, Kassel: Bârenreiter, 1997, pp. 207-18; AUan W. Atlas, 
Renaissance Music Music in Western Europe, 1400-1600, New York: W. W. Norton, 1998, 
pp. 147-50; Agostino Magro, "Basilique, pouvoir et dévofion: Ockeghem à Saint-Martin de 
Tours", in Philippe Vendrix (ed.), Johannes Ockeghem - Actes du Xle Colloque 
international d'études humanistes, Paris: CESR, 1998, pp. 79-100; Leeman L. Perkins, 
Music in the Age ofthe Renaissance, New York: W. W. Norton, 1999, pp. 363-70; Rob C. 
Wegman, "Mensurai Intertextuality in the Sacred Music of Antoine Busnoys", in Paula 
Higgins (ed.), Antoine Busnoys: Method, Meaning. and Context in Late Medieval Music. 
Oxford: Clarendon Press, 1999, pp. 175-214; Jaap van Benthem (ed.), Johannes Ockeghem. 
Masses and Mass Sections, II/2, Utrecht: Koninklijke Vereninging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis, 2000, pp. viii-xvi; David Fallows, "L'homme arme", in Stanley Sadie 
(ed.), The New Grove Dictionary of Music and Music ians, 2^^ edition, London: Macmillan, 
2001, vol. 14, pp. 627-28. 

i'' Sete missas compostas por Dufay, Ockeghem, Busnois, Regis, Faugues, Caron e Tinctoris; 
seis missas anônimas, conservadas em Nápoles, que formam um só ciclo; e aquela que é 
provavelmente a mais recente, a missa de Basiron, documentada em 1484. 

11J. van Benthem, op. cit., p. ix; id., comunicação pessoal (2003). 

•2 Edições: Missa super L 'homme arme I Antonius Busnois, ed. Laurence Feininger, Romae: 
Societas Universalis S. Ceciliae, 1948. [Monumenta polyphoniae liturgicae Sanctae 
Ecclesiae Romanae. Series I, t. 1, fase. 2]. Antoine Busnoys - Collected Works, ed. Richard 
Tamskin, New York: Broude Trust, 1990 [Masters and Monuments ofthe Renaissance, 
5/2-3]. O Agnus Dei é reproduzido de acordo com a edição de Taruskin em Allan W. Atlas 
(ed.), Anthology of Renaissance Music, New York: W. W. Norton, 1998, pp. 96-103. 

'̂  Edições: Missa super L 'homme arrné I Johannes Tinctoris, ed. Laurence Feininger, Romae: 
Societas Universalis Sanctae Ceciliae, 1948 [Monumenta polyphoniae liturgicae Sanctae 
Ecclesiae Romanae. Series I, t. 1, fase. 9]. Johannis Tinctoris Opera Omnia, ed. William 
Melin, n. p., American Institute of Musicology, 1976 [Corpus mensurabilis musicae, 18]. 
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tada no Tenor, e não dá ao sinal de mensuração, quando verticalmente conju
gado com o círculo, o efeito de aumentação (subordinação ao tactus das 
outras vozes) que é típico da generalidade das missas de l'homme armé.^^ 
Quanto às restantes seis obras - que formam um único ciclo, composto por 
volta de 1470, possivelmente por iniciativa e sob a orientação de Busnois, 
que poderá também ter sido, mais directamente, o autor - são igualmente 
impróprias para ter servido de referência, já que a melodia de L 'homme arme 
aparece citada parcialmente nas primeiras cinco missas, para figurar na 
íntegra apenas na última: uma construção cíclica de grande originalidade, 
extensão e complexidade contrapontística que permaneceu inimitada no seu 
tempo. 

Ora, Ockeghem, o mais famoso dos compositores em causa juntamente 
com Busnois, era especialmente conhecido na Península Ibérica, que visitou 
pessoalmente em 1470; a sua "Missa de l'homme arme", que é possivel
mente a mais antiga de todaŝ 5^ tem precisamente como caracterísfica, no 
Agnus Dei, a oposição mensurai enfre "tempo imperfeito" com "prolação 
maior" no Tenor (que apresenta a canção) e "tempo perfeito" com "prolação 
menor" nas vozes mais agudas. E enquanto o Tiple entra no início, o Tenor 
espera doze batidas do tactus (equivalente à semibreve das vozes superiores) 

Six Anonymous L 'homme Arme Masses in Naples. Biblioteca Nazionale. MS VI E 40 I 
edited by Judith Cohen, Neuhausen-Stuttgart: American Institute of Musicology /Hãnssler 
Verlag, 1981 [Corpus mensurabiUs musicae, 85]. 

14 Anna Maria Busse Berger, Mensuration and Proportion Signs: Origins and Evolution, 
Oxford: Clarendon Press, 1993, pp. 91-99. 

15 A primeira Missa sobre a melodia "L'homme arme" seguramente datável foi escrita por 
Johannes Regis em Cambrai, o mais tardar em 1462; esta obra foi em tempos identificada 
com a sua Missa "Dum sacmm mysterium/ L'homme arme", mas hoje considera-se 
possível que se trate de uma missa anterior, desaparecida (cf C. Lindenburgh (ed.) 
Johannes Regis. Opera Omnia, I, n. p., American Institute of Musicology, 1956; J. van 
Benthem, op. cit., p. xiii; Sean Gallagher, "Regis, Johannes", in The New Grove, cit., vol. 
21, pp. 103-5). A melodia "L'homme arme" terá sido pela primeira vez usada como base 
de uma Missa cíclica ainda na década de 1450, não por Regis, Dufay, Faugues ou Caron, 
mas por Ockeghem (hipótese de Heinrich Besseler, Guglielmi Dufay. Opera Omnia. III 
Missarum pars altera, Roma: American Institute of Musicology, 1951, pp. vi-vii) ou 
Busnois (hipótese de Oliver Strunk, Essays on Music in the Western World, New York: W. 
W. Norton, 1974, pp. 68-69). Apesar da prioridade da Missa de Busnois ter sido 
energicamente defendida por R. Taruskin em 1986, a maior simplicidade musical da Missa 
de Ockeghem toma bastante plausível que esta a tenha precedido, como acreditava Cerone 
em 1613. Esta idéia, acarinhada por Caraci, entre outros, foi reforçada pelo trabalho recente 
de A. Magro, que propôs 1454 como data provável de composição, por ocasião da 
trasladação das relíquias de S. Martinho de Tours. A prioridade de Ockeghem é também 
aceite por L. Perkins (1999) e defendida por J. van Benthem; R. Wegman não afasta essa 
possibilidade, concordando porém com Taruskin ao colocar Busnois no início da tradição 
de emulação de Missas constmídas sobre L 'homme arme. 
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antes de entrari^ £ pois muito provável que os nossos autores estejam a refe
rir-se à missa de Ockeghem. 

Ao identificarem de forma muito precisa a composição polifônica em 
questão, os poetas seriam certamente compreendidos pelos seus pares, o que 
implica um conhecimento directo da música e da sua notação. Por si só, esta 
indicação é valiosa, já que, por falta de documentação, pouco podemos dizer 
do repertório polifônico da capela real portuguesa por volta de 148017. 

A escolha de uma missa baseada na canção do homem armado tem 
igualmente outras funções, para além de servir de enquadramento anedôtico 
à visualização do abade em aflição. A temática do "homem armado" é cla
ramente guerreira, tendo sido interpretada como uma canção de cruzada ou 
propaganda anti-turca, e também como um emblema musical de uma das 
mais restritas Ordens de Cavalaria, a Ordem do Tosão de Ouro, fundada pela 
Casa de Borgonha.i^ Neste contexto, o ataque que o Tenor sofreu é algo 
comparável, na sua violência, ao ataque de um homem armado. 

No entanto, uma outra interpretação da tradição de Vhomme arme, 
recentemente proposta, convém igualmente à situação do Tenor. Segundo 
esta linha interpretativa, suportada por inúmeros documentos tardo-medie-
vais, o "homem armado" seria uma alegoria do sacerdote, armado com a sua 
fé.'̂  Ora, o Tenor é formalmente um abade, um sacerdote investido numa 
dignidade comparável à episcopal. Imaginá-lo a cantar uma "Missa de 
Vhomme armé'\ é imaginá-lo a afirmar publicamente o seu estatuto, a sua 
especial responsabilidade combativa, a sua diferença. Apresentá-lo, numa 
cômica reviravolta, a subordinar a sua "prolação maior" à "prolação menor" 

1̂  Edições: Missa super L 'homme arme / Johannes Ockeghem, ed. Laurence Feininger, 
Romae: Societas Universalis Sanctae Ceciliae, 1948 [Monumenta polyphoniae liturgicae 
Sanctae Ecclesiae Romanae. Series I, t. 1, fase. 6]. Johannes Ockeghem - Collected Works, 
ed. Dragan Plamenac, 2"̂ ^ edition, n. p., American Musicological Society, 1959 [Studies 
and Documents, 3]. J. van Benthem, op. cit., pp. 1-29. 

•7 O estudo das citações que ocorrem no Cancioneiro de Resende dá-nos indicações preciosas 
sobre o repertório em voga na corte portuguesa; sobre este assunto, veja-se A. F. Dias, O 
Cancioneiro Geral, cit. No ciclo que aqui nos ocupa, as citações revelam o conhecimento 
de uma canção copiada no Cancioneiro de Baena ("Amor yo nunca pense", do rei Juan II 
de Castela) e de quatro peças que viriam posteriormente a integrar o Cancioneiro da 
Colombina (n.os 8, 9, 2 e 32: "Donzella por cuyo amor", "Nunca fue pena mayor", "Pues 
con sobra de tristura" e "De vos y de mi quexoso"). 

1* Para além da bibliografia atrás citada, veja-se William Prizer, "Music and Ceremonial in 
the Low Countries: Philip the Fair and the Order of the Golden Fleece", Early Music 
History, 5 (1985), pp. 113-53; e Barbara Haggh, "The Archives ofthe Order ofthe Golden 
Fkece ar\d Music"', Journal ofthe Royal Musical Association. vol. 120/1 (1995), pp. 1-43. 

'̂  Andrew Kirkman, comunicação ao Congresso da Intemafional Musicological Society 
(Leuven, Agosto de 2002), retomada e desenvolvida na Mesa-Redonda "A Música na 
Época do Renascimento" (Lisboa-Évora, Maio de 2003). 
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de um cantor de inferior posição, e a clamar Aqui d'El-Rei, é evidenciar a 
precaridade do seu estatuto, a sua vulnerabilidade terrena. Este abade, com o 
seu Tenor que evolui separadamente das vozes com que concerta, com o seu 
signo de mensuração especial, com a sua melodia espiritualmente alegórica, 
é finalmente, diz-nos o poeta, um homem comum ao ponto de ser risível. 

O contexto musical das trovas sobre as pancadas pode ter baralhado os 
modemos, mas Gil Vicente, que sabia música e conheceu o Cancioneiro de 
Resende, aprendeu certamente a lição. 


