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1. Num ensaio dado a lume em 1975, rastreava Manuel Simões, na que era então 

a novíssima poesia portuguesa, a incorporação paragramática do trovadorismo galego-            

-português e concluía que «não deixa de ser curiosa a descoberta de relações culturais 

muito íntimas entre duas líricas separadas por seis séculos de uma constante e ardorosa 

aventura poética»2. Ausentes a coesão grupal e a consciência programática que a 

certificariam como escola, esta orientação neotrovadoresca deixa perscrutar, ainda 

assim, um timbre intertextual comum a muitas vozes líricas da nossa modernidade 

poética. De Afonso Duarte a José Régio, de Jorge de Sena a Eugénio de Andrade, de 

David Mourão-Ferreira a Fiama Hasse Pais Brandão, de Maria Teresa Horta a Manuel 

Alegre, parecem ser poucos os autores a, num assomo espúrio ou em ensaios mais 

perseverantes, ter-se furtado à tentação desta «arqueologia produtiva». Esta «philia 

dialógica»3, que torna comunicantes, em iluminação recíproca, dicções poéticas tão 

alienadas temporalmente, está longe de se esgotar na agenda nacionalista inaugurada 

por um certo neo-romantismo  saudosista ou lusitanista, que intentava mapear o roteiro 

literário da portugalidade, instituindo-se, ao invés, como verdadeiro exercício de 

arqueologia produtiva, no sentido em que a exumação dos textos líricos galego-

portugueses – e a correlativa operação de mimetismo ideotemático ou formal por ela 

implicada – ductilmente se sintoniza com as solicitações dos específicos idiolectos 

poéticos. Para além de uma evidente diferença de rendibilidade expressiva, é igualmente 

diversa a incidência quantitativa e qualitativa de rasgos medievalizantes no texto 

contemporâneo, permitindo discernir, pelo menos, três modalidades de poética 

neotrovadoreca: a reprodução mimética dos módulos poéticos medievais; a 

                                                 
1 A expressão «arqueologia produtiva» é retirada do ensaio de Pierre-Marie Joris, «Dante avec Joyce: 
Charles-Albert Cingria ou le Moyen Age d’un poète», in Michèle Galy (ed.), La trace médiévale & les 
écrivains d’aujourd’hui, Paris, PUF, 2000, p.70. 
2 Manuel Simões, «A projecção das ‘cantigas de amigo’ na novíssima poesia portuguesa», Annali della 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca’Foscari, XIV, 1-2 (1975), p.189. Uma versão ampliada 
deste artigo foi recentemente republicada sob o título «Os textos medievais, intertexto da literatura 
moderna e contemporânea», in História da Literatura Portuguesa, vol. I (Das origens ao Cancioneiro 
Geral), Lisboa, Alfa, 2001, p.583-599. 
3 A expressão é de Dalma Nascimento, «Neotrovadorismo em quatro tons: Manuel Bandeira, Cecília 
Meireles, Vinicius de Maoraes e Stella Leonardos», Agália, nº 36 (Inverno de 1993), p.444. 
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retextualização da atmosfera, símbolos, estrutura e procedimentos retóricos que 

reclamam uma leitura em confronto com a tradição lírica medieval e, finalmente, a 

transferência de fórmulas e estilemas medievais, que, em virtude do seu carácter 

simuladamente popular ou exoticamente arcaizante, permitem gerar uma imagística de 

matriz vanguardista (simbolista, criacionista, surrealista), da qual, em regra, não se 

encontra ausente uma pronunciada vertente lúdica4.  

 

2. Paradoxal em aparência, esta aliança do esteio lírico trovadoresco e do arrojo 

experimental de vanguarda transforma-se em enlace necessário em Natália Correia que, 

com denodada ou até histriónica grandiloquência, proclamou o papel transformador da 

tradição, na demanda daquela que é a mais íntima aspiração do homem: «uma revolução 

pelo espírito»5. Já em Poesia de arte e realismo poético (1959), expendia a autora 

considerações sobre o seu entendimento da essência do moderno: 

 
«A verdadeira essência do moderno é a recusa cabal do 

contemporâneo mesmo quando, ou melhor, sobretudo quando o 

contemporâneo é encarnado num conceito de modernidade. Porque o 

fenómeno de conceitualização pressupõe uma marcha no tempo que, mau 

grado a sua aparência de vanguarda, caminha em direcção ao passado, onde 

está a sua fonte»6.  

 

 No entanto, esta imperiosa revisitação da tradição, como muito justamente nota 

Fernando J.B. Martinho, não obriga à replicação conservadora de uma qualquer 

linhagem literária. Inversamente, «a tradição que Natália Correia recupera na sua poesia 

é a tradição da rebeldia, da insubmissão, da insurreição – a tradição que os poderes 

estabelecidos, ao longo dos séculos, têm marginalizado e tido por heréticos, 

heterodoxos, feiticeiros»7.  

Não foi fortuito nem efémero o convívio de Natália Correia com a poesia lírica-  

-galego-portuguesa; ao contrário, esta intersecta consistentemente quer a sua obra 

poética, quer o seu labor ensaístico, transformando-se, neste último caso, em campo 

dilecto de inquirição. O ensaísmo de reflexão histórico-literária constitui, aliás, em 

                                                 
4 Retomamos aqui a tipologia do neotrovadorismo exposta por Teresa López em O neotrobadorismo, 
Vigo, Edicións A Nosa Terra, 1997, p.30-31. 
5 Mário Ventura, Conversas, Lisboa, Publicações Dom Quixote, p.138. 
6 cit. por Fernando J.B. Martinho, Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50, Lisboa, 
Edições Colibri, 1996, p. 75. 
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Natália Correia, uma espécie de antecâmara especulativa da sua criação poética e é nele 

discernível aquela «vontade de estilo»8, que deixa adivinhar a sua confinidade com o 

território do literário, para além de desvelar as afinidades periodológicas electivas da 

autora. 

A inclinação afectiva pela tradição trovadoresca compagina-se, antes de mais, 

com a apologia reiterada da ibericidade e da unidade luso-galaica, de que Somos todos 

hispanos (1988) constituirá a formulação doutrinária. Neste opúsculo, afirma a autora 

que, já nas primícias nebulosas do trovadorismo, se delineia a tríade singularizadora da 

cultura nacional, cindida entre o apelo terrenho, a dilatação continental e o impulso 

atlântico : 

 
«Logo no despontar do nosso lirismo nele se reúnem os três 

constituintes da cultura portuguesa. Predominam naturalmente nessa fase pré-

-expansionista a interioridade que se manifesta no ruralismo das «cantigas de 

amigo» e o foro mediterrâneo traduzido na mística amorosa do 

provençalismo que refinámos numa sentida efusão. E já o mar faz avançar os 

seus direitos no maldito sea el mar / que mi faz tanto male de Rui Fernandes, 

nas barcas que El-Rei de Portugal manda lavrar e nas frores que briosas van 

en o barco do trovador-almirante Pay Gomes Charinho»9.      

 

O traçado das motivações mais intrinsecamente literárias desta afeição 

trovadoresca torna-se mais nítido pela leitura dos prefácios e das notas inclusas nas 

antologias O Surrealismo na Poesia Portuguesa (1973) e Antologia da Poesia do 

Período Barroco (1982). Refractária ao seguidismo apassivante de escolas literárias – 

«Não sou ovelha de nenhuma igreja», afirmara em entrevista10– é iniludível a simpatia 

teórica e identificação estética da autora com particularidades dos estilos de época 

configurados nas instâncias periodológicas do Barroco, do Romantismo e do 

Surrealismo. E, sendo por demais evidente que a elocução poética de Natália Correia 

presta tributo confesso a esta trindade literária, natural se torna que cada movimento 

seja tomado como orientação artística transtemporal, extravasando, enquanto tendência 

cognata da criação, a fixidez de uma cronologia balizada pela história literária 

convencional. É justamente aqui que entra a lírica medieval, por nela se fazer radicar a 

                                                                                                                                               
7 Idem, ibidem, p. 75. 
8 A expressão de Juan Marichal é utilizada por Rosa Maria Goulart, Literatura e Teoria da Literatura em 
Tempo de Crise, Braga, Angelus Novus, 2001, p. 22. 
9 Natália Correia, Somos todos hispanos, Lisboa, O Jornal, 1988, p. 8. 
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prefiguração antecipatória das linhas de força estéticas e ideológicas que os movimentos 

irão substanciar em etapas literárias ulteriores. No tocante ao «continuum surrealista», 

Natália Correia reconhece naquele a exploração dos efeitos de uma «imagística e (...) 

dos ilogismos da poesia popular»11 aparentados com os do cancioneiro de amigo, uma 

«ocupação do espaço (...) pelo Amor (...) cuja retrospectiva se inicia com a religião 

erótica dos trovadores»12 e uma propensão para o humor negro, uma «bomba no 

mecanismo repressivo do tempo, demonstrando que pela alta magia da vontade o 

homem é capaz de transformar o não-prazer em prazer»13, afim, neste caso, da sátira 

galego-portuguesa. E, deste modo, numa seguramente consciente heterodoxia crítica, 

emparceirando com textos dos mestres surrealistas, Natália Correia faz figurar na 

antologia a célebre cantiga de Meendinho ou um escárnio de João Airas de Santiago. No 

que diz respeito à poesia barroca, as analogias com a poética medieval são explanadas 

nas considerações prefaciais da autora, que reverbera juízos estéticos e lugares críticos 

consabidamente convocados a propósito do trovadorismo galego-português. Aduzo 

apenas dois exemplos que comentarei brevemente: 

 
«Aqui são reconhecíveis os sinais de uma literatura que subentende 

a força mágico-transformadora da poiesis, que se assume como acção, que se 

desliteraliza para se hominizar, como nos nossos dias aconteceria com o 

Surrealismo (aristotélico, malgré lui, nos seus rasgos mágico-transformistas) 

cuja extracção barroca é irresistível reconhecermos na tenaz impugnação das 

mistificações idealista e racionalista». 

 

«Enquanto o espírito renascentista marca o cume da tradição 

apolínea greco-latina, apropriada ao exercício do génio lógico masculino, o 

Barroco liberta as forças do irracional, do nocturno, do mágico e do 

fantasmal, a fim de surpreender uma cosmicidade que a direcção racionalista 

não atinge».14 

 

O indisfarçável favor crítico dispensado por Natália Correia a esta literatura que 

se desliteraliza para se hominizar, investida de uma força mágico-transformadora de 

cunho ritual, dificilmente pode deixar de evocar a auto-referencialidade de uma poesia 

                                                                                                                                               
10 Expresso, 2 de Fevereiro de 1991. 
11 Natália Correia, O Surrealismo na poesia portuguesa, Mem-Martins, Publicações Europa-América, 
1973, p. 10. 
12 Idem, ibidem, p. 63. 
13 Idem, ibidem, p. 112. 
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formal ou a circularidade do grande canto cortês trovadoresco, na formulação de 

Zumthor, que parece existir como pura linguagem, alheada da sua capacidade 

designativa em relação ao universo. Deste modo, a busca da essencialidade expressiva, 

a demanda de uma lira mínima, de par com um certo «cultismo surrealizante»15, 

constitui, porventura, uma das facetas desta herança trovadoresca da poesia de Natália 

Correia que, sintomaticamente, apõe como epígrafe à «Ode do Agravo Geral»: «O valor 

das palavras na poesia é o de nos conduzirem ao ponto onde nos esquecemos delas. O 

ponto onde nos esquecemos delas é onde nunca mais se pode ter repouso»16.  

Contudo, é a análise da introdução aos Cantares dos Trovadores Galego-            

-Portugueses (1970)17 que permite identificar o ponto nodal da argumentação de Natália 

Correia, no tocante à revolução cultural cuja deflagração é concomitante com o advento 

do canto trovadoresco. No breve conspecto que apresenta  em torno das teorias 

explicativas das origens líricas, seguramente decalcado da obra seminal de Rodrigues 

Lapa18, Natália Correia inventaria as virtualidades interpretativas e insuficiências das 

teses médio-latina, folclórica, litúrgica e cátara na cabal justificação da ética e da erótica 

trovadorescas, particularmente do fenómeno do amor cortês. É reconhecida à fin’amors 

uma radicalidade disruptiva, no complexo ideológico da medievalidade, potenciada pela 

«descoberta do espírito feminino»19. O espírito matrista cristalizado na lírica cortês, 

reminiscência de uma «cultura pré-helénica de estrutura matriarcal»20, explica que o 

amor seja «concebido como agente de subversão»21. Esclarece a autora:  

 
«O amor trovadoresco não exprime um ajustamento da realidade e 

do conceito do amor e do amar, mas é um conceito que quer operar sobre a 

realidade, transformá-la, ou seja, converter a situação passiva da mulher em 

princípio activo, a mulher que inspira o amor que integra a personalidade do 

homem, a fim de que este reconquiste a sua natureza una, perdida na 

pluralidade que o escraviza à autoridade desnaturante. Nestes termos, a 

                                                                                                                                               
14 Natália Correia, Antologia da Poesia do Período Barroco, Lisboa, Moraes, 1982. 
15 A expressão é de Eugénia Vasques, «Encontro Final», Expresso-Cartaz, 25/9/1999. 
16 Natália Correia, Poesia Completa. O Sol nas Noites e o Luar nos Dias, Lisboa, Publicações Dom 
Quixote, 1999, p. 123. Todas as citações da obra poética reenviam para esta edição. 
17 Por extravasar o escopo deste estudo, não nos deteremos sobre os processos de reescrita (ou, mais 
rigorosamente, de tradução diacrónica) dos textos trovadorescos antologiados por Natália Correia. Veja-  
-se, sobre o assunto, a estimulante análise de António Fournier, «Natália Correia e a tradução da lírica 
trovadoresca galego-portuguesa», in Sobre o Tempo, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 2001, p. 
377-406.  
18 Rodrigues Lapa, Das origens da poesia lírica em Portugal na Idade Média, Lisboa, Seara Nova, 1929. 
19 Natália Correia, Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses, Lisboa, Estampa, 1978 [1970], p. 15.  
20 Idem, ibidem, p. 23. 
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valorização do princípio feminino, a exaltação do amor como portador do 

valor da unificação que liberta é uma arma contra a autoridade que oprime o 

livre exercício da individualidade»22.  

 

Sublevando-se contra a potestade marital do patriarcado coercivo, o amor cortês 

é naturalmente adúltero, exacerbando-se «na destruição da virilidade, ou melhor, dos 

aspectos típicos que esta assume numa cultura matrista»23. Esta duplicidade erótico-      

-tanatológica – subsumível, em última instância, a uma bipolaridade algo maniqueísta 

feminino-masculino– é aprofundada por Natália Correia num estudo que mereceu 

escassa divulgação, sugestivamente intitulado «Bissexualidade e Ruptura Romântica na 

Poesia Portuguesa». Aí avança-se a seguinte tese: 

 
 «Sendo lícito sexuar os corpos sociais desde que neles predominem 

comportamentalmente ora características masculinas, ora femininas, ora 

bissexuais, é esta última conduta que, numa relação conflitual macho-fêmea, 

se manifesta no comportamento psicossocial português até ao período que, 

em literatura, se chamou romântico e liberal em política»24. 

 

Esta bissexualidade psicossocial encontra-se, assim, plasmada na confrontação 

conflitual de dois sistemas comportamentais: o matrismo, caracterizado pela «religião 

da mãe, liberdade em questões sexuais, democracia, posição privilegiada da mulher que 

goza de liberdade, progressismo, pouca diferença entre os dois sexos» e o patrismo, 

«marcado pela intolerância em matéria de sexualidade, pelo autoritarismo político, pelo 

conservadorismo, pela inferioridade da mulher considerada fonte de pecado, pelo 

ascetismo, pelo horror do prazer e por toda uma gama de intolerâncias que se 

manifestam na religião do pai»25. Daqui decorre que o sistema de géneros da poesia 

lírica galego-portuguesa espelha rigorosamente esta ambivalência esquizóide do 

carácter português, hesitante entre estes dois modelos: por um lado, o lirismo amatório, 

e a cantiga de amor em particular, encetam a apologia do Eros construtivo e regenerador 

da feminilidade; o cancioneiro de burlas, por seu turno, traduz a inexorabilidade 

                                                                                                                                               
21 Idem, ibidem, p. 24 
22 idem, ibidem, p. 27. 
23 Idem, ibidem, p. 30. 
24 Natália Correia, «Bissexualidade e Ruptura Romântica na Poesia Portuguesa», in Francisco Allen 
Gomes, Afonso de Albuquerque, J. Silveira Nunes (eds.), Sexologia em Portugal, II volume 
(«Sexualidade e Cultura»), Lisboa, Texto Editora, 1987, p. 41.  
25 Idem, ibidem, p. 41. 
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destrutiva de Thanatos. No cancioneiro satírico, nas palavras de Natália Correia, «a 

mulher sófica degrada-se em fêmea évica»26, dado que  

 
 «Numa margem a rendição à superioridade do feminino inscrito 

na vinculação aos mitos matristas pré-cristãos ligados a um tipo de cultura 

transmitida pela memória colectiva. (...) Na outra margem, temos o 

enaltecimento da superioridade masculina infundido pela patriarcalidade 

eclesiástica que, santificando a mulher enquanto virgem, como fêmea, a 

concebe desprezível»27.     

 

A «ruptura romântica» a que a autora alude traduz-se justamente no esbatimento 

da cisão bissexual, sinalizada pelo triunfo dos «comportamentos agrupados no ciclo 

matrista»: «a pluralidade contra a linearidade absolutista, a bondade do homem natural 

pervertido pela organização social, os direitos do amor contra a razão do Estado e o 

apreço pelo popular»28. E será aqui oportuno um breve regresso às afeições electivas de 

Natália Correia, no que respeita à periodização literária, e à transversalidade do seu 

conceito de um sempiterno romantismo. O enfeudamento romântico do canto 

trovadoresco é explicitado nos seguintes termos: 

 
«Quer o trovadorismo quer o Romantismo, que daquele retoma o 

tema da liberdade através da ascese amorosa, doutrina que tem por núcleo a 

mulher, são reacções contra uma identificação paterna, na medida em que 

esta representa o princípio da autoridade, o espírito das leis mediante as quais 

se exercem os imperativos de um mundo patriarcalmente organizado»29.    

 

Paralelamente, contrasta-se a ancestralidade clássica da canso occitânica com a 

genealogia romântica da cantiga de amor galego-portuguesa, na qual «o pensamento 

criador é substituído pelo sentimento criador»30. Na perspicaz leitura que desenvolve de 

Sonetos Românticos, Manuel Frias Martins reconhece que o parentesco periodológico 

sugerido no título não é tanto com o correspondente movimento literário oitocentista, 

                                                 
26 Natália Correia, «Notas para uma introdução às cantigas d’escarnho e de mal dizer galego-                    
-portuguesas», in Estudos de História de Portugal. Homenagem a  A . H. de Oliveira Marques, vol. I 
(sécs. X-XV), Lisboa, Estampa, 1982, p. 158. 
27 Natália Correia, «Bissexualidade e Ruptura Romântica na Poesia Portuguesa»,  p. 42. 
28 Idem, ibidem, p. 45. 
29 Idem, Cantares dos trovadores galego-portugueses, p. 28. 
30 Idem, ibidem, p. 36. 
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mas antes com «o espírito da arte romântica, tal como Hegel a entendeu enquanto 

elevação do espírito, beleza da interioridade e subjectividade espiritual»31.  

Empenhada na «pesquisa das origens matriarcais da cantiga de amigo»32, no 

desvelamento da «moldura rigorosamente matrista dentro da qual se desenvolve a 

poesia de iniciativa feminina»33, na reconstituição do «espectro de uma arcaica 

composição ginecocrática»34, Natália Correia submete os textos galego-portugueses a 

um crivo hermenêutico que remete para a penumbra o facto, sublinhado à saciedade 

pela crítica mais recente, de que a lírica trovadoresca é, por definição, essencialmente 

homossocial, isto é, um assunto de homens, mesmo quando (e sobretudo se) se fala de 

mulheres. A cantiga de amigo não representa, a este respeito, excepção: a astuta 

usurpação da vocalidade feminina perpetrada pelos poetas masculinos significa que à 

mulher é conferida existência, apenas na justa medida em que o homem fala com ela, 

através dela ou sobre ela35. Não será, portanto, desprovido de ironia o facto de que 

talvez, como defende António Resende de Oliveira, «nunca a voz da mulher tenha 

soado tão androcêntrica: é que a amiga era puro desejo masculino»36.  

 

4. O eco dos cancioneiros galego-portugueses na obra poética de Natália Correia 

assume uma escala de ampla verberação. Reclamando-se herdeira da grande família 

trovadoresca («Sou filha de marinheiros, / pelo mar que também quis./ Pela linha da 

poesia / Sou neta de D. Dinis»37), o intertexto lírico medieval pode simplesmente 

representar um tributo poético celebratório, como na composição dedicada à Ribeirinha, 

«inspiradora de trovadores»38. Com mais frequência, a prática citacional cauciona uma 

espécie de cânone nacional, pelo engastamento no texto receptor de ecos verbais de 

                                                 
31 Manuel Frias Martins, «Natália Correia: A Luz do Olhar em Sonetos Românticos», in As Trevas 
Inocentes, Lisboa, Aríon, 2000, p. 89. 
32 Natália Correia, Cantares dos trovadores galego-portugueses, p. 43.  
33 Idem, ibidem, p. 44. 
34 Natália Correia, «Posfácio. Continuidade da Cultura», in Moisés Espírito Santo, Origens orientais da 
religião portuguesa seguido de Ensaio sobre toponímia antiga, Lisboa, Assírio e Alvim, 1988, p. 393. 
35 Encontra-se um ponto da situação equilibrado e revisão bibliográfica sobre o assunto em Ana Paula 
Ferreira, «Telling Woman What She Wants: The Cantigas de Amigo as Strategies of Containment», 
Portuguese Studies, vol. IX (1993), p.23-38. Para um rastreio perspicaz das instâncias de misoginia 
velada na canso occitânica, veja-se Simon Gaunt, «Poetry of Exclusion: A Feminist Reading of Some 
Troubadour Lyrics», The Modern Language Review, 85 (1990),  p. 310-29 e Sarah Kay, «Gender and 
Status», in Subjectivity in Troubadour Poetry, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p.84-111. 
36 António Resende de Oliveira, «Para uma integração histórico-cultural do canto trovadoresco galego-     
-português», Mathésis 8 (1999), p. 30. 
37 Natália Correia, Poesia Completa, p. 61. 
38 Idem, ibidem, p. 497. 
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cantigas galego-portuguesas, verdadeiros versículos da portugalidade. É o que acontece, 

por exemplo, no discurso de defesa da Feiticeira Cotovia de Dimensão Encontrada, 

 
   Vou pelos campos de linho 

   Do poeta D. Dinis 

   Atirar a flor de pinho 

   Que onde cai é um país.39  

 

no poema «Aeroporto»,  
«Para a leda flor de pinho dos nervos lusitanos/ 

Franqueforte é farmácia que não está de serviço»40. 

 

ou no libelo lançado contra o abastardamento da língua patente em «Língua Mater 

Dolorosa»: 
 

«Tu que foste do Lácio a flor do pinho 

dos trovadores a leda e bem-talhada 

de oito séculos a cal o pão e o vinho 

de Luiz Vaz a chama joalhada»41.  

 

O mesmo símile do verde pinho pode, inversamente, traduzir o desencanto político que 

sobrevém à falência da utopia revolucionária de Abril, como ocorre no poema X de 

«Sacrifício»: 

 
E veio Abril: cravos camonianos 

Aparelharam da liberdade as barcas. 

Do verde pinho as flores foram-me enganos 

As tecelãs do sonho eram as parcas42. 

 

Optativamente, pode o texto dionisíaco encontrar-se ao serviço do elogio visualista do 

cenário natural do Midi trovadoresco. O poema «Ab lo temps que fai refreschar lo 

segle», cujo título retoma o verso inicial de uma canso de Cercamon, glosa a proposição 

ao canto colhida no rei-trovador: 

 

                                                 
39 Idem, ibidem, p. 187. 
40 Idem, ibidem, p. 374. 
41 Idem, ibidem, p. 405. 
42 Idem, ibidem, p. 427. 
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Quero eu à maneira de provençal 

como da flor manda o código incivil 

comutar a frança na última instância 

desta pulsação de âmbar e anil.43  

 

Em ocasiões, a tradição lírica galego-portuguesa pode implantar-se num regime 

imagístico surrealizante, compondo um quadro poético de tonalidade caótica e 

turbulência apocalíptica, em que as sugestões de renovo e de fecundidade primaveris, 

condensadas no refrão da conhecida bailia de Airas Nunes, se transmudam em dança 

macabra:   

 
Bailemos nós biliões de canalhas 

sob os morteiros destas verdes faias! 

 

Bailemos nós biliões de aflitos 

sob as granadas destes eucaliptos! 

 

Bailemos nós biliões de formigas 

sob os ramos nucleares destas ogivas! 

 

Bailemos nós biliões de carneiros 

sob as flores de fogo destes bombardeiros.44  

 

É, contudo, em Cantigas de Amigo, um conjunto de textos constante dos inéditos 

posteriores a 1990, que Natália Correia erige em programa poético a lição formal dos 

cancioneiros. A publicação destas variações neotrovadorescas, inicialmente projectada 

em conjunção com os Sonetos Românticos, aspirava à restauração de um androginato 

lírico primordial, ou seja, intentava os «esponsais» do soneto, «estreme 

desenvolvimento da mística amorosa dos Trovadores que na voz do homem falava nas 

‘cantigas de amor’» com a «canção feminina arborescentemente sófico-pagã na sua 

sábia comunhão com a Natureza»45. Só mais tarde, acrescenta a autora, terá chegado à 

verificação de que «consumada estava a incorporação do fêmeo no macho e do macho 

no fêmeo no ‘ouro da culminação da obra poética’ a que se dá o nome de Soneto»46. 

                                                 
43 Idem, ibidem, p. 385. 
44 Idem, ibidem, p. 264-65. 
45 Idem, ibidem, p. 619. 
46 Idem, ibidem, p. 619. 
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Os textos encontram-se agregados em dois ciclos líricos – intitulados 

respectivamente «Queixam-se as novas amigas em velhos cantares de amigo» e 

«Alegram-se as velhas amigas em novos cantares de amigo» –, cuja congruência 

macrotextual é sustentada pelos motivos do lamento e do júbilo femininos. A 

temporalidade binária, anunciada nos títulos, faz imbricar forma poética e circunstância 

histórica, numa dinâmica de metamorfose de sentido biunívoco. A repetição ritual da 

História, sobretudo no que ela implica de experiência agónica e dolorista, legitima a 

revisitação modernizada dos «velhos cantares de amigo». São múltiplas nestes textos as 

instâncias de mimetismo sémico-formal. Destaco, sem pretender ser exaustivo, a 

assimilação dos traços genológicos da alba e da pastorela, a presença de um esquema 

enunciativo lírico-dramático ou a reprodução do dialogismo da tenção, para além de 

inúmeras sugestões verbais e expedientes retórico-estilísticos decalcados dos géneros 

canónicos do lirismo galego-português, denunciando por parte da autora uma 

frequentação assídua dos textos trovadorescos. A homologia de contextos poéticos 

(nomeadamente a interpelação às amigas ou a elementos naturais antropomorfizados, o 

lamento pelo amigo ausente ou a exortação eufórica à dança, a caça de amor, o banho 

ritual, o auto-panegírico narcísico da donzela, etc) é coadjuvada por idêntica pregnância 

simbólica confiada ao enquadramento paisagístico  (ondas, vento, árvores, aves), 

embora, em alguns casos, se opte pela sua distorção funcional. No plano da composição 

formal, verifica-se sobretudo a exploração sistemática das virtualidades fónico-rítmicas 

da repetitio trovadoresca (consubstanciada nas estratégias iterativas do refrão, do leixa-

prem, do versus transformati ou do paralelismo perfeito), que, mau grado concorrer 

para a fidelidade ao modelo galego-português, ao afectar material verbal 

propositadamente moderno, instaura um efeito de intencional extemporaneidade.   

A composição que abre o díptico actualiza justamente as duas linhas isotópicas 

prefiguradas no título: a aparente mutabilidade da história, veiculada por meio da 

imagem heraclitiana das águas em perpétuo movimento, apenas ilude, mas não elide, a 

essencial permanência da dor, ligada, no caso, à inevitabilidade da guerra.  

 
Nesta praia, amigas, de onde pr’ás cruzadas 

Foram matar mouros nossos lidadores 

Com cantares de amigo chamemos as barcas 

Que à lide levaram os nossos amores, 

 Vão e vêm as ondas. Pelas mesmas águas 

 Discorrem idades. Não mudam as dores. 
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   [...] 

 Mudadas em naus as lenhas das matas 

 Mudaram o mundo. Não mudam as dores. 

   [...] 

 Vêm os soldados e foram-se as Áfricas, 

 São outras as guerras. Não mudam as dores.  

 

Embora o cenário poético seja reminiscente da partida do amigo para o fossado, 

tão insistentemente tematizada no cancioneiro de amigo peninsular, o sujeito masculino   

metamorfoseia-se agora, por meio de um qualquer sortilégio de projecção trans-             

-histórica, em nauta que ruma à Índia ou em soldado impelido a «matar pretos pelos 

seus senhores», originando uma suspensão acrónica que guinda a personagem a um 

estatuto quase alegórico.  

Mais do que linguagens complementares de nomeação do universo, masculino e 

feminino parecem esferas em insuperável clivagem, reproduzindo, no plano intersexual, 

o antagonismo entre princípio da realidade (simbolizado no apocalipse urbano, na «ira 

das guerras dolorosas», nas «indústrias e infames ofícios», na «cólera, ganância e outros 

vícios») e princípio de prazer (representado pelo imaginário bucólico, pela «bailada», 

pelos «cantares velhos que os ódios desterram», pelo «corpo lindo»), o mesmo é dizer 

entre amor e morte, entre  Eros e Thanatos. Na verdade, os amigos que habitam estes 

textos parecem duplos poéticos daquele outro que, na enigmática canção de alba de 

Torneol, pateticamente secando as fontes e tolhendo os ramos, se empenha na extinção 

da harmonia natural e da reciprocidade amorosa. Também aqui, à inconstância 

masculina de um universo em irreparável dissolução, se contrapõe a vocação 

reequilibrante do feminino, figurada em sinais arquetípicos de fertilidade e abundância: 

 
No alto do mundo, nós as montanhesas 

Chorando os amigos que estas penhas bravas 

Deixam por indústrias de loucas empresas, 

Os velhos alqueires regamos com lágrimas. 

 Aos mais altos ermos acolhem-se as aves 

 Do mal que os amigos fazem nas cidades. 

 

O linho tecendo, não dando pelas horas 

Que os mancebos movem a andanças incautas, 

Choramos por eles que estas velhas hortas 
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Deixam por indústrias que empestam as águas. 

 Aos mais altos ermos acolhem-se as aves 

 Do mal que os amigos fazem nas cidades.47 

 

Estes sinais tornam-se significativamente mais persistentes no segundo 

andamento do díptico, onde prepondera, num jogo de refracção especular, o gáudio 

feminino, convencionalmente aliado à vibração coreográfica das maias e ao 

ressurgimento primaveril. A convocação deste imaginário ritológico, dinamizador da 

fecundidade, consorcia-se com uma figuração panteísta da natureza, à qual subjaz um 

«hierofantismo feminino»48. Desta feita, os ecos verbais das milgranadas de Airas 

Nunes constituem o móbil de uma bailia de alcance cósmico49: 

 
Sob a milgranada, amigas, bailemos 

As três danças concêntricas do Amor. 

Na árvore a Deusa seus floridos ramos 

Estende-nos no auge do seu esplendor. 

  [...] 

Como à roda do sol a terra gira, 

Amigas, bailemos a dança radiante 

Que na raiz da milgranada excita 

O amor da Mãe dos Frutos: a Abundante.50 

 

A evocação distópica da terra gasta, pela violentação das ofensivas masculinas, 

abre agora espaço ao renascimento tornado possível pelo fim da guerra, numa clara 

remissão para a revolução redentora de Abril: 

 
Pelos campos primaveris 

Radiosos de aves e ervas 

Os soldadinhos gentis 

Por quem acendemos velas 

 Trazem flores em vez de balas 

 Para libertar as belas.51  

                                                 
47 Idem, ibidem, p. 626. 
48 Natália Correia, Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses, p. 42. 
49 Na introdução aos Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses, Natália Correia enfatiza a 
centralidade da natureza ritual da bailia: «Seja como for, é no Ocidente peninsular que o tema arcaico da 
canção feminina, comum a uma remota tradição da România, subsiste com maior vigor e fidelidade a um 
esquema coreográfico que tem como fundamento a dança ritual. Não é outra a origem das nossas 
bailadas, nas quais aliás perdura o vestígio da árvore ritual». Cf. op. cit., p. 43. 
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O interregno no ofício bélico propicia a entrega sensual e a fruição erótica, 

inscrevendo nestes ensaios neotrovadorescos a ressonância de «uma antiquíssima poesia 

feminina que sacralizava o corpo»52. Não obstante, os cerimoniais simbólicos da caça de 

amor, do banho ritual ou da lavagem pré-núbil dos cabelos e das camisas, glosados nos 

cancioneiros de D. Dinis, Martim Codax, Joan Soares Coelho, Estevam Coelho ou Pero 

Meogo, ainda que activados em latência fantasmática, acusam o ajustamento a uma 

funcionalidade figurativa absolutamente distinta da original, mobilizando um intertexto 

sincrético. E, assim, no motivo popularizante da lavagem dos cabelos pode, por 

exemplo, intrometer-se a reminiscência ofélica de proveniência culta: 

 
Ledo o meu amigo foi caçar no monte, 

Disseram-me as aves que o esperasse na fonte. 

 Jovial o vento levou-me o vestido, 

 Soltou-me o cabelo. E o resto não digo...53  

 

Nas róseas ondas quando o amanhecer 

Carmina a areia, entre rochas altas 

Banham-se as belas. Vem amigo ver, 

Flutuar meu cabelo à flor das águas. 

 Ó vem, sedento! Amigo, vem beber 

 A água que do cabelo me escorrer.54 

 

A natureza bifronte da estética e da ética trovadorescas, em cuja origem se 

produz «o fenómeno do difásico Dr Jekyll-Mr. Hyde»55, encontra-se projectada na 

releitura que, em paralelo, Natália Correia desenvolve do cancioneiro burlesco, 

testemunhada pelos conjuntos poéticos intitulados Cantigas de risadilha e Cancioneiro 

Joco-marcelino. Pelo cultivo desta poética bivalente dá a autora provas da «osmose 

lírico-satírica dos dois veios provenientes da génese trobadórica, berrante em Gomes 

Leal e Sá-Carneiro, porém quebrada pela mitofagia da religião pessoana»56. 

                                                                                                                                               
50 Natália Correia, Poesia Completa,  p. 630. 
51 Idem, ibidem, p. 629. 
52 Natália Correia, Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses, p. 45. 
53 Natália Correia, Poesia Completa, p. 632. 
54 Idem, ibidem, p. 633. 
55 Natália Correia, «Notas para uma introdução às cantigas d’escarnho e de mal dizer galego-                    
-portuguesas», p. 158. 
56 Natália Correia, «Prefácio» a José Carlos Ary dos Santos, As palavras das cantigas, Lisboa, Edições 
Avante, 1989, p. 7. 
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 É de sublinhar o imprescindível enraizamento circunstancial destes textos, que a 

autora lucidamente apoda de «desenfados quase todos parlamentares»57. No entanto, o 

seu ludismo aparentemente inócuo não deve fazer esquecer que a «atitude 

intervencionista nos nossos dias postulada pelo realismo social»58, cuja vitalidade 

Natália Correia muito certeiramente assinala a propósito do escárnio trovadoresco, não 

se encontra de todo ausente destas diatribes poéticas. 

 Partícipes do sirventês político e da chufa pessoal, trata-se, em qualquer dos 

casos, de criações iluminadas pelas rubricas explicativas que as antecedem, nas quais se 

esclarecem as coordenadas situacionais que subjazem à sua génese, um pouco à maneira 

de razos modernas. No caso das Cantigas de risadilha, a explícita vinculação 

paratextual a um subgénero que surge, desde a lacunar codificação poetológica que dele 

figura na anónima Arte de Trovar, associado a uma pragmática do riso e do sem-            

-sentido59, revela precisamente «a transição do escárnio popular para a sátira artística» 

assinalada pela autora na introdução à Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e 

Satírica60.  Por seu turno, o Cancioneiro Joco-Marcelino («o parodístico registo das 

traquinices»61 de Marcelo Rebelo de Sousa) estriba-se numa sintaxe poética serial, 

semelhante à dos ciclos satíricos galego-portugueses, organizados em torno de uma 

personagem histórica. Em qualquer dos casos, detecta-se a permanência de uma persona 

poética que endossa um discurso entre o sentencioso e o satírico-burlesco, e de artifícios 

retóricos claramente tributários da textualidade da cantiga satírica galego-portuguesa. 

Na verdade, Natália Correia encarecera, em textos ensaísticos sobre a sátira, a 

«especulação imaginística»62 e o «dinamismo metafórico»63 que a isentavam, no seu 

ponto de vista, da sentimentalidade hierática que vigorava nos géneros amorosos.  

Destaco, entre múltiplos exemplos possíveis, o recurso ao metaforismo animal que 

compõe um bestiário grotesco, que intencionalmente relembra um outro «prodígio 

genético», este relatado na cantiga «Natura das animalhas» de D. Pedro Conde de 

Barcelos, ou a frequente exploração das virtualidades estilísticas da palavra equívoca: 

                                                 
57 Natália Correia, Poesia Completa,  p. 477. 
58 Natália Correia, Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses, p. 47. 
59 Sobre as cantigas de risabelha diz-se no capítulo V da Arte de Trovar: «Pero er dizem que outras há i 
“de risabelha”: estas ou serám d’escarnho ou de maldizer; e chama-lhes assi porque riim ende a vezes os 
homens, mais nom som cousas em que sabedoria nem outro bem haja.». Cf. Giuseppe Tavani (ed.), Arte 
de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, Lisboa, Edições Colibri, 1999, p. 42. 
60 Natália Correia, Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, Lisboa, Antígona, 1999, p. 24. 
61 Natália Correia, Poesia Completa, p. 561. 
62 Natália Correia, Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses, p.47. 
63 Natália Correia, Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, p. 23. 
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 Prodígio Genético  

Para o Joaquim Gomes Carneiro 
que na ceia da nossa despedida 
desta dissolvida legislatura 
afrontou as leis da espécie 
produzindo um leitão. 

 

Neste adeus dos deputados 

Ao lar da legislação 

Ficam todos espantados  

De ver– ó aberração! 

Por obra de astros danados 

Carneiro gerar leitão.64 

 

Na seca da discussão 

Da famigerada seca, 

Esta interpelação, 

Por ser ao governo, peca.65 

 

A truculência demolidora proporcionada pela iconoclastia do riso outorga 

cidadania poética a um ethos do excesso, característico da carnavalização goliardesca. 

Nele assume especial centralidade a irrisão do vício e da sexualidade, indiciando 

indisfarçáveis afinidades com o campo sémico do obsceno do maldizer peninsular:   

 
Durante o debate da lei contra o alcoolismo 

 

  Num país de beberrões 

  Em que reina o velho Baco 

  Se nos tiram os canjirões 

  Ficamos feitos num caco. 

   [...] 

  Se o verde e o tinto são 

  As cores da nossa bandeira, 

  Ai, lá se vai a nação 

  Se acabar a bebedeira66. 

 

  Já que o coito – diz Morgado – 

                                                 
64 Natália Correia, Poesia Completa,  p. 485. 
65 Idem, ibidem, p. 479. 
66 Idem, ibidem, p. 482. 
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  tem como fim cristalino, 

  preciso e imaculado 

  fazer menina ou menino; 

  e cada vez que o varão 

  sexual petisco manduca, 

  temos na procriação 

  prova de que houve truca-truca. 

  Sendo pai só de um rebento, 

  lógica é a conclusão 

  de que o viril instrumento 

  só usou– parca ração!– 

  uma vez. E se a função 

  faz o órgão– diz o ditado– 

  consumada essa excepção, 

  ficou capado o Morgado.67 

 

 

Em Natália Correia, o magistério trovadoresco não é nem regresso nostálgico, 

nem jogo poético solipsista, nem patriotismo panfletário. É, recuperando a imagem do 

título, arqueologia produtiva – e inevitável –  para quem, nas suas palavras, 

 
« (...) tudo está em movimento perpétuo entre o passado e o futuro, 

passando pelo presente mas não podendo a sua visão amarrar-se ao 

ancoradouro do espírito do tempo. As pessoas que considero compreendem 

este meu ritmo. As que me querem fazer pagar um preço por isso ficam de 

mãos a abanar porque daqui não levam nada»68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
67 Idem, ibidem, p. 486. 
68 «Natália Correia: em paz com os deuses», Jornal de Letras, 16 de Junho de 1992. 
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