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RESUMO

O gênero dramático deve ser concebido como uma escrita construída
para ser encenada em um espaço próprio e por atores competentes
para a pronunciação das réplicas. Por isso, ao estudar este gênero
somente pelo texto, implica perda parcial de análise. Entretanto, se
considerarmos o texto como uma forma de teatralização da
linguagem com fins específicos, uma leitura com base na Retórica,
enquanto técnica para obter a adesão do público, as obras dos
dramaturgos serão exploradas com maior precisão e compreensão
da sua função social e histórica. Para a fundamentação dessas
reflexões, foram analisadas obras do teatro do Século de Ouro
espanhol por suas fontes inesgotáveis de recursos de adesão de
espectadores diversos culturalmente. Esta tese busca mostrar as
técnicas

retóricas

e

cênicas

empregadas

pelos

dramaturgos

seiscentistas com o intuito de construir uma imagem dos reis
católicos como um governo bem sucedido. Também, como objetivo
central, essa manipulação da linguagem, através das réplicas, deseja
restaurar a imagem da monarquia vigente, diante de séria crise
econômica e valores socioculturais alterados.

Palavras-chaves:
Retórica – teatro – Século de Ouro – mito – reis católicos
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RESUMEN

El género dramático debe ser concebida como una escritura
construida para ser escenificada en un espacio propio y por atores
competentes para la pronunciación de las réplicas. Por eso, estudiar
este género sólo por su texto implica pérdida parcial de análisis. Sin
embargo, si consideráremos el texto una forma de teatralización del
lenguaje con fines específicos, una lectura con enfoque en la
Retórica, como técnica para obtener la adhesión del público, las
obras de los dramaturgos serán exploradas con mayor precisión y
comprensión de su función social e histórica. Para la fundamentación
de esos reflejos, fueron analizadas obras del teatro del Siglo de Oro
por sus fuentes inagotables de recursos de adhesión. Esta tesis
doctoral intenta mostrar las técnicas retóricas y escénicas empleadas
por los dramaturgos de los seiscientos con el objetivo de construir
una imagen

de los reyes católicos como un gobierno exitoso.

También, como objetivo central, esa manipulación del lenguaje, a
través de las réplicas, desea restaurar la imagen de la monarquía en
vigor, delante de una grave crisis económica y valores socioculturales
alterados.

Palabras clabe:
Retórica – teatro – Siglo de Oro – mito – reyes católicos
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ABSTRACT

The dramatic genre must be conceived as a constructed writing in
order to be staged on a particular space and by competent actors
for the utterance of retorts. Wherefore, studying this genre only by
the text, results the partial prejudice from the analysis. However, if
we consider the text as a dramatization way of the language with
specific purposes, one reading based on Rhetoric, as adherence of
the public technique, the dramatists’ works will be explored in a high
level of accuracy and comprehension about their social and
historical function. For the reasoning of these reflections, were
analyzed theater’s compositions from the Spanish Golden Age for
the sake of their unending adhesion resources of varied culturally
spectators. This thesis intends to present the rhetoric and scenic’s
techniques used by the seventeenth-century dramatists in order to
frame the image of the catholic kings as a successful government.
Also, with a central goal, this language manipulation, through the
retorts, intends to restore the current monarchy figure, before the
serious economic crises and sociocultural distorted values.

Key words:
Rhetoric – theater – gold century – mith – catholic kings
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La comedia, rica cosa,
gracioso entretenimiento
para ocupar gente ociosa,
que divierte el pensamiento
de la tristeza enojosa.
Lope de Vega, El Peregrino en su Patria
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Rabiando vengo por ver
a la Reina, porque de ella,
después de decir que es bela,
dicen que es brava mujer;
que, al lado de su marido,
que le guarde Dios mil años.
Luis Vélez de Guevara, La Serrana de la Vera
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Introdução
No traya la escritura, ni el lenguaje
ofenda con vocablos exquisitos,
porque si ha de imitar a los que hablan,
no ha de ser por pancayas, por metauros,
hipogrifos, semones y centauros.
1
Frey Lope Félix de Vega Carpio

Esta tese nasceu da vontade de conhecer, primeiramente, o barroco espanhol
por ser, segundo minhas impressões, essencialmente extravagante e complexo. Em
seguida, após apreciar um pouco a poesia de Luis de Góngora (1561–1627) e
Francisco de Quevedo (1580–1645), empreendi um mergulho no teatro do Século de
Ouro, pelos seus principais dramaturgos: Calderón de la Barca (1600 - 81), Lope de
Vega (1562-1635) e Tirso de Molina (1584 – 1648)2. Nessa empreitada, uma
interrogação instigou o desejo de aprofundar esses estudos: Por que os
dramaturgos seiscentistas centralizaram boa parte de produção no reinado dos reis
católicos, praticamente, há dois séculos?
Na busca de resposta para tal questão, direcionei meus estudos na história do
século XVII. E, na tentativa de encontrar informações que justificassem a atitude
artística dos dramaturgos ao se voltarem para o passado, encontrei, então, uma
nobreza seiscentista decadente e um forte crescimento econômico da burguesia.
Esta ordem econômica derivava primeiramente dos desdobramentos do governo de
Carlos V e de Felipe II e dos empreendimentos políticos de aliança entre o Estado e
o capital com base no capitalismo privado3. Como consequência desse período e do
próprio projeto de governo de Felipe III, a Espanha seiscentista sofreu
consequências desastrosas como uma grave crise econômica e moral. Este fato foi
importante para começar a compreender a arte barroca e suas manifestações
1

El arte nuevo de hacer comedia en este tiempo, 1609, vv. 255-61.
Anos indicados pela B. N. de España. Disponível em: <http://teatrosiglodeoro.bne.es/es/Autores/>.
Acesso em 23 de dezembro, 2012.
3
Arnold Hauser, em sua obra História social da arte e da literatura (2003) analisa as mudanças
econômicas que converteram as bases econômicas artesanais em empreendimento industrial de
grande escala. Ver: HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura; trad. de Álvaro Cabral.
São Paulo: Martins Fontes, 1998.
2
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antagônicas e excêntricas. Tal compreensão ficou mais clara quando conhecemos o
panorama social e político seiscentista, o que tentarei mostrar muito resumidamente
a seguir.
No panorama econômico e social, que privilegiava a economia privada e
burguesa, detentora do poder de venda e compra, o teatro se populariza
amplamente, acompanhando a expansão da Contrarreforma, o afastamento das
formas maneiristas e preferência por um formato mais simples, porém espetacular.
Nesse quadro, os três estamentos (nobreza, burguesia e o vulgo) compõem o novo
e socialmente variado público espectador. Enquanto o público do maneirismo era
composto por aristocratas e uma classe média, o público do barroco vê a entrada do
vulgo nos tablados e ‘corrales’, já que este agora compunha a massa manufatureira
e começava a frequentar as apresentações dos muitos grupos de teatro que se
espalharam na Europa e, inclusive, na Nova Espanha (México).
Porém, os principais dramaturgos, situando-me no governo de Felipe III,
estavam a serviço dos interesses da coroa, mas também tentavam agradar um
espectador que, mesmo sem linhagem, podia pagar pelas apresentações de suas
obras e lotava os espetáculos, principalmente nas festas religiosas, como as festas
de Corpus Christi. Podemos afirmar que as festas religiosas tiveram grande
importância na manutenção dos gêneros artísticos, como o teatro, a dança e a
música.4 Dessa duplicidade do dramaturgo, ou seja, servir à coroa e divertir o vulgo,
estabelece-se um conflito interior: apesar de terem uma base artística clássica,
deviam adaptar-se aos gostos da classe não culta, mas que mantinha,
economicamente, o teatro atuante. Logo, as peças teatrais satisfaziam estes
estamentos, não só porque o teatro vinha de uma estrutura palaciana, mas também
porque dependiam do arcabouço financeiro do novo público, o qual pedia um teatro
de entretenimento.
Por um lado, as obras teatrais, no intuito de manterem um aspecto virtuoso e
estarem voltadas para uma monarquia oficial, foram aparelhos persuasivos na
4

“Durante el siglo XVI Y XVII es cuando la festividad del Corpus alcanza las mayores cotas de
ostentación y de esplendor en el Reino de Castilla. Toda la organización, gastos etc. correrán a cargo
de los concejos. La mayoría de las Custodias que portan la Sagrada forma son, en esta época,
verdaderas obras de arte, las representaciones de Autos Sacramentales se multiplican, al igual que
las figuras de tarascas, diablillos o botargas. Las danzas también son más numerosas y la afluencia
de personas en la procesión es masiva.” TIMÓN, Santiago Valiente. La fiesta del “Corpus Christi” en
el Reino de Castilla durante la Edad Moderna. In.: Ab Initio. Madrid. 2011, nº 3, Ano II, junho.Ver
em:< http://www.ab-initio.es/corpus-christi-reino-castilla-edad-moderna/>. Acesso em 2 de dezembro
de 2012.
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restauração da nobreza vigente ao mostrarem um reinado vitorioso dos reis
católicos. Por outro, os dramaturgos se preocupavam em trazer para os tablados
cenas da vida urbana, o cotidiano do vulgo, a cultura do lavrador, as relações
familiares, o interior das casas, os temas populares. Deste fato houve a necessidade
de adaptação a uma linguagem popular difundida na corte pelo êxodo de boa massa
da população rural e proliferação de uma cultura popular, de gostos peculiares.
Esta introdução de uma cultura ‘grotesca’, citanda por Mikhail Bakhtin, começa
na Idade Média, principalmente com as festas de carnaval5. Sobre esse êxodo,
destacam-se fatores como o sul da Europa passar por uma crise econômica grave
devido à instabilidade religiosa e política, bem como as disputas pelos reinos,
restauração da economia com as constantes perdas territoriais, principalmente na
América espanhola. Um fato não menos importante foi o crescimento da mortalidade
com as novas pestes como a atlântica (1596 a 1602), epidemias de difteria e tifo,
além da baixa produtividade agrícola e industrial, trazendo a fome e a debilitação,
devastando mais de 10% da população6.
Retomando ao teatro, centro de estudo desta investigação, com este quadro
social e econômico, sua estrutura sofreu mudanças consideráveis em termos de
espetáculo. Porém, nesta investigação, veremos as principais alterações em termos
de linguagem teatral.
O primeiro a introduzir ‘adaptações’ na estrutura do palco, na apresentação
das personagens, nos argumentos e na linguagem dramática foi Lope de Rueda
(1510-65)7, grande incentivador de Lope de Vega. O texto dramático adquire um
caráter popular e variado em temáticas, incorporando elementos regionais,
alegóricos, mitológicos. O seu poder comunicativo ampliou-se com a ajuda de
maquinarias e painéis desenvolvidos por marceneiros, artesãos, pintores, ou
qualquer profissional que pudesse colaborar para a adesão do público ao
espetáculo, no que diz respeito aos efeitos de imagem e som. Podemos, inclusive,
afirmar que o teatro barroco tomou aspectos de uma verdadeira indústria teatral.

5

Cf. Bakhtin, A cultura popular, 2008, p. 29-30.
Informações obtidas em: BELÉN, Juan Antonio Sánchez. Población: entre el hambre y la
enfermedad. Artehistoria. Junta de castilla y León. Estudos sobre arte e cultura em Espanha. O texto
explora as bases da monarquia e fontes demográficas para traçar um perfil sobre a fome e o
crescimento de epidemias na Espanha em varias regiões. Disponível em:
< http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/6618.htm> Acesso de: 5 de dezembro de 2012.
7
Ver em: PÉRES, Ramón D. Historia de la literatura española e hispano-americana. Biblioteca
Hispania. Barcelona: Ed. Ramón Sopena. 1970. p. 371-2.
6
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Esta nova leitura da realidade fez com que o teatro, além de garantir a
memória histórica, passasse a ter maior proporção em público e estar a serviço, da
coroa como mecanismo de propaganda política, talvez como nunca o fora antes.
Cito Antônio José Perez Castellano8:

El teatro tendía a hacerse nacional y popular, y, asimismo y no en último
lugar, comercial. Uno de los procedimientos más seguros para lograr estos
propósitos era la inclusión y explotación de elementos folklóricos tomados
de la rica cultura tradicional coetánea en la comedia. Apenas si hay comedia
o tragedia de Lope que no contenga algún elemento tradicional. La razón de
ello es de tipo pedagógico y psicológico, además de artístico: como se sabe,
la mejor forma de captar la atención de un público hacia algo nuevo es a
partir de algo ya conocido por ese mismo público. Recuérdese, en este
sentido, la utilización semejante de los mitos clásicos por los autores
trágicos grecolatinos. Lo nuevo se apoya en lo viejo, y la obra artística
individual se nutre y crece sobre el fondo compartido de la tradición común.
CASTELLANO, 1983, p. 83

Tendo estas características acrescidas por vários elementos de persuasão e
novas formas estéticas com elementos anacrônicos e de diversidade cultural, o
teatro do Século de Ouro espanhol apresentou um espetáculo de valor estético
novo, de forte reflexão sobre os valores vigentes, visualismos e informações
históricas, religiosa e mitológica.
No entanto, para analisar o texto, já que a encenação não é possível nesta
tese, é necessário escolher um método de observação e de manejo com a
linguagem teatral. Entende-se que todo texto, por ser uma configuração linguística
do pensamento, tem finalidades comunicativas. Logo, se a finalidade do dramaturgo
seiscentista era exaltar uma monarquia bem sucedida e construir uma imagem de
poder do governo vigente, o discurso persuasivo estará presente nas réplicas e nos
outros recursos de cena formadores de ideologia. Entrarei, assim, na função
essencial da retórica, com apoio da semiótica, como método de análise do texto
dramático.

Qualquer sistema comunicativo emprega uma ornamentação no discurso com
fins argumentativos e persuasivos (ornatos). Tratando-se do texto dramático, esse
ornatos configura-se como o principal mecanismo da linguagem teatral. Por isso,
escolhi a retórica e seus estudos sobre a argumentação, que durante séculos foram
8

Autor de artículos sobre a cultura medieval, coordenador da revista Demófilo:Revista de cultura
tradicional e autor de livros sobre a cultura de Extremadura e cancioneiros.

15
material jurídico de defesa e acusação9. A retórica possibilitou entender como o
dramaturgo seiscentista trabalhou a linguagem teatral com objetivos definidamente
propagandísticos, através do manuseio da linguagem. Coadunados à retórica e
apoio de outros campos de estudos, foram os dramaturgos escolhidos para o corpo
desta tese: Luis Vélez de Guevara (1579 - 1644) e Lope de Vega. Os dois textos de
análise, La Serrana de la Vera (1613) e El mejor mozo de España (161110),
pertencem a dramaturgos bastante ecléticos em temas e recursos de linguagem
teatral, por isso a escolha. Outro ponto importante é o fato de as obras terem a
presença dos reis católicos envoltos em questões importantes para a definição do
Estado único: a tomada de Granada e a sucessão ao trono de Castela,
respectivamente.
O primeiro capítulo trata de La Serrana de la Vera11 de Luis Vélez de Guevara.
Luis Vélez de Guevara, um dos seguidores de Lope de Vega no que se refere aos
novos ditames do teatro seiscentista foi o dramaturgo dos estamentos. Isso quer
dizer que sua obra consegue unir os temas heroicos da história clássica nacional a
temas populares e regionais. Em sua obra, encontram-se temas folclóricos, incluindo
um léxico das regiões mais afastadas do centro urbano, ou seja, da corte, tão
cantados na sua época. O dramaturgo sevilhano soube integrar em cena o folclore e
ao popular, o locus urben ao locus amoenus, os valores da aristocracia da corte aos
valores da aristocracia rural e difundi-los, cada qual em sua identidade. Continuando
com o pensamento de Antônio José Perez Castellano sobre a lírica de Luis Vélez de
Guevara:

El refranero hispánico, verdadero compendio de la cultura del pueblo, es
considerado en nuestro Siglo de Oro como vehículo expresivo de verdades
intuitivas refugiado por ello en mentes a las que no les es posible un
conocimiento más racional. Por ello, los dramaturgos suelen elegirlo, entre
otros elementos folklóricos, como medio de acercamiento al pueblo y a su
concepción de la vida.
Idem, p. 84
9

Aqui faço menção à retórica aristotélica e a sua necessidade de atender às especulações filosóficas
e jurídicas de uma sociedade democrática e defesa da mesma.
10
1611 é o ano em que a obra foi escrita e 1625 a data da primeira impressão. Ver a nota preliminar
de Federico Carlos Sainz de Robles em CARPIO, Lope de Vega. Obras escogidas. Madrid: Aguilar.
1974. 3ª edição. Tomo III, Teatro II.
11
La Serrana de la Vera se insere no grupo de temas heroicos nacionais, entretanto, a figura da
serrana faz parte da tradição extremenha e representante do grupo campestre. Esse mito ainda
sobrevive na tradição oral e em muitas obras literárias de nosso tempo, apesar de ser tida como uma
heroína transgressora.
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Nesse sentido, o dramaturgo sevilhano procurou em Lope de Vega o emprego
do folclore e suas especificidades linguísticas como estratégia de identificação com
seu público. Ao escolher Luis Vélez de Guevara, além do exposto, tive o desejo de
divulgar este dramaturgo pouco vislumbrado no Brasil, mas que se encontra
atualmente em plena revitalização de sua obra. Haja vista os estudos críticos William
R. Manson y George Peale12 que o colocam entre os ícones do teatro áureo
espanhol. Pensei no quão importante é o resgate de novas vozes do teatro do
Século de Ouro e nas interfaces com os dramaturgos considerados paradigma, já
citados.
La Serrana de la Vera aborda um argumento que põe em cena a dialética de
valores. A serrana Gila defende sua honra em oposição ao capitão Lucas de
Carvajal, militar do exército dos reis católicos na expulsão dos mouros de Granada.
O dramaturgo consegue tratar um tema folclórico da serrana em contato com a
cultura da realeza dos reis católicos, mas sem perder a ambientação rústica do
campo. Nesse caso, há o emprego de linguagens de distintas classes sociais, não
somente em seu léxico, mas também em aspectos fonológicos próprios do local da
província de Garganta la Olla. O dramaturgo deu complexidade às personagens
através de recursos que pudessem representar a linguagem de cada personagem
com sua origem nobre ou camponesa. Para tal, ele apresenta situações com
mudanças radicais de espaço e de grande teor trágico. Com estas características,
ele conseguiu uma obra de grande repercussão dramática e rica em elementos
verbais e cênicos.
Outro dramaturgo vislumbrado no segundo capítulo de análise é Félix Lope de
Vega y Carpio, chamado de Fénix de los ingenios. O dramaturgo reformulou o teatro
barroco no momento em que este se tornava um espetáculo de massa. Também
reformulou o teatro com uma linguagem castiça castelhana. Lope de Vega foi
contrário à tendência teatral, seguidora unicamente das três unidades aristotélicas:
ação, espaço e tempo. Para o dramaturgo, a estrutura deveria ser flexível para a
obtenção da dinâmica da obra e estar de acordo com o tema apresentado. A nova
forma teatral trazida pelo dramaturgo possibilitava o anacronismo, a variação de
quadros, a intertextualidade com outros gêneros e uma fuga da linearidade
dramática. Porém, este rompimento já esperado, além de lhe trazer muitos
12

Antigüedad y actualidad de Luis Vélez de Guevara: Estudios criticos (Purdue University
Monographs in Romance Languages). ed. J.B.P. Comphany, n 10, 1983.
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problemas com seus contemporâneos ainda tradicionalistas, exigia mais recursos de
cena e de linguagem. Por isso a obra de Lope de Vega é ideal para uma análise sob
as bases da teoria da argumentação com os ornamentos próprios de um teatro
espetacular, apelativo e persuasivo.
A obra escolhida foi El mejor mozo de España. Seu argumento central é a
sucessão ao trono de Castela e a unificação para o Estado moderno espanhol. A
consistência das réplicas está nos interesses das personagens centrais e no
encaminhamento das situações para um final já conhecido pelo espectador: o
casamento dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão para a
formação de Espanha. O que justifica principalmente a escolha de El mejor mozo de
España é o emprego da temática em analogia. Lope de Vega faz um intertexo com a
saga de Odisseu para chegar a Ítaca e retormar seus bens, sua família, seu papel
político e social. Para sustentar tal analogia tão equidistante diacronicamente, o
dramaturgo recorre a muitos recursos retóricos e efeitos de cena, como, por
exemplo, o disfarce, o sonho e a mudança de cenário.
Ao analisar as duas obras, procurei dar uma ordem progressiva no que diz
respeito aos mitos que apresentam em cena. Comecei por La Serrana de la Vera,
um mito folclórico regional de Extremadura, Garganta la Olla, em contato com o mito
histórico nacional dos reis católico. Em seguida, parti para os mitos nacionais Fernando de Aragão e Isabel de Castela - em analogia com os mitos universais Odisseu e Penélope. Portanto, esta estratégia investigativa visou analisar os
encontros13 dos mitos, passando pelo regional ao universal em contato com os mitos
histórico-nacionais.
A partir dessas observações, o trabalho de análise à luz da retórica e apoio de
outro viés de análise, como a semiótica e da semiologia, primou por centralizar o
texto como material de investigação no intuito de descobrir pontos de manipulação
do discurso teatral. Para leitura de apoio, a Retórica de Aristóteles (384 a.C.- 322
a.C.)14 e as obras Retórica (1999) e Tratado de argumentação (2002), ambas de

13

No decorrer da tese, usarei termos como encontro, convergência e confluência, sendo este último
de minha pessoal preferência por questões semânticas. A convergência indica o fim de um processo
que se propõe a esta convergência, enquanto confluência indica simultaneidade. Esta noção de
simultaneidade é exatamente a noção que desejo dar a esta investigação, isto é, mostrar mitos que
se cruzam no texto, que dialogam nas comédias e formam imagem de poder e memória histórica.
14
ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética; trad. Antônio Pinto de Carvalho, Rio de Janeiro:
Ediouro, s. d.
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Chaim Perelmam (1912-1984)15 deram o arcabouço teórico principal. A Retórica foi
base para os diversos tratados clássicos e retomado pelos pensadores seiscentistas,
principalmente como fonte para um discurso próprio da Contrarreforma. Já as obras
de Chain Perelman retomam a retórica aristotélica com um enfoque situacional, ou
seja, considerando não somente um pensamento racional, mas questões subjetivas
que possam influenciar a pronunciação. Este enfoque de Chaim Perelman contribuiu
bastante para compreender a construção comportamental das personagens em
cena.
Para fundamentar as afirmações em termos históricos, entre outras obras, as
crônicas foram essenciais por oferecer o panorama da época, bem como
informações específicas no que diz respeito à relação nobreza - história. São elas: A
Crónica de los Reyes Católicos (publicação original em 1780) de Hernando del
Pulgar (1430-93)16, Crónica de Enrique IV (publicação em 1904) de Alonso de
Palencia (1423-92)17 e a Crónica de Felipe III (1771), escrita por Gil Gonzalez
Davila18, cronista dos reis Felipe III e Felipe IV.
As crônicas históricas somam aos textos teóricos um maior conhecimento da
monarquia

espanhola.

Porém,

não

podemos

esquecer

que

este

gênero,

particularmente, foi escrito por encomenda e, por isso, trazem uma linguagem
economiástica (elogio) e divulgadora e uma ideologia. Dessa forma, as crônicas
históricas devem ser entendidas como leitura de apoio e também como um texto de
propaganda, sem deixar de reconhecer sua importância para os estudos da literatura
e para, principalmente, esta tese.

Consciente de que a literatura moderna e a contemporânea, com suas
especulações de cunho político e social, atualmente, são o foco dos estudos
15

PERELMAN, Chaim. Retóricas; trad. de Maroa Ermantina Galvão Pereira.São Paulo: Martins
Fontes, 2ª ed., 1999. , _________. OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação. 5.ed.
Trad. Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
16
PULGAR, Hernando del. Crónica de los Reyes Católicos. 2v. ed. Juan de Mata Carriazo. Madrid:
Espasa-Calpe, 1943 (Colección de Crónicas Españolas, V-VI). A crônica de Hernando del Pulgar é
conhecida de forma geral como Crónica de los Reyes Católicos. Entretanto, a edição publicada em
1780 pela ‘Imprenta de Benito Monfort’ (Valencia) apresenta antigos manuscritos, emendas e
ilustrações
17
PALENCIA, Alonso de. Crónica de Enrique IV (intr. e trad. A. Paz y Melia). Madrid: BAE, Atlas,
1973-1975. (Colección Escritores Castellanos, tomo II). Disponível em:
< http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=3711 > Acesso em 30 de outubro, 2013.
18
Esta crônica faz parte da obra Monarquía de España, obra em 7 tomos publicada em 1770 por Dom
Bartholomé Ulloa. O tomo III, obra póstuma, publicada em 1771, se chama Historia de la vida y
hechos del inclito monarca amado y santo D. Felipe Tercero e foi escrito por Gil Gonzalez Davila, em
1771.
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acadêmicos, em detrimento dos clássicos, esta tese visa, além do objetivo central
dito anteriormente, resgatar o teatro barroco espanhol nos corredores acadêmicos.
Por isso, espero contribuir, dessa forma, para o enriquecimento dos estudos da
cultura clássica ibérica e para a valorização do teatro do Século de Ouro,
principalmente nos cursos de graduação.
Considero também que a presente investigação é um trabalho de releitura para
todas as obras dramáticas de épocas diferentes e que a arte não pode ser
concebida sincronicamente. A literatura contemporânea, certamente, tem raízes
profundas na cultura clássica e é nela que se sustenta a grande floresta literária de
todos os tempos. Assim como o resgate do passado é função justa e profícua para o
enriquecimento do presente e garantia do futuro, investigar os clássicos tem esta
mesma função. O teatro seiscentista deixou um imenso manancial de cultura e
elementos teatrais, onde muitos dramaturgos, poetas e escritores de lá retiram suas
águas para abastecerem seus logradouros.
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I. O teatro seiscentista e suas linguagens

O teatro, assim como qualquer outro gênero artístico, é a expressão criativa e
criadora de sua época. Em El Arte nuevo de hacer comedia en este tiempo, Lope de
Vega diz:

Ya tiene la comedia verdadera
su fin propuesto como todo género
de poema o poesis, y este ha sido
imitar las acciones de los hombres,
y pintar de aquel siglo las costumbres (vv. 49-53)

A partir desta citação, partimos para o estudo dos textos dramáticos
selecionados para lograr os objetivos da tese, mas também buscar o valor
significativo do texto teatral para o conhecimento dos sistemas social, econômico e
político de uma determinada sociedade e época. Segundo Lope de Vega, imitar as
ações dos homens pela poesia significa realizar a mimese como representação do
mundo perceptível, pintando, assim, simultaneamente, o século e seus costumes no
fazer memória e história.
Há de se considerar que estudar a linguagem teatral é lidar com códigos
verbais, pictóricos, sonoros, gestuais e suas relações, voltados para o momento de
sua realização no tablado. Por isso, a encenação (mise-en-scène) de uma obra
literária, que lida com uma variedade de códigos, desemboca em um ato de decifrar
as possibilidades de leitura. Dizemos, então, que o teatro é, em sua originalidade,
uma arte de transgressão. No momento onde as convenções, com as quais os
códigos linguísticos foram esmaltados, são rechaçadas e novos significados são
reconhecidos, temos um movimento de simbiose entre a realidade e a arte. E nesse
movimento, o espectador transgride essa convenção latente pertencente a todo
código e se torna ativo para a recepção da obra teatral, enquanto sistema
comunicativo aberto. Por sua vez, os códigos dão a seu espectador-decifrador um
apanhado sociocultural da época ambientada pelo texto dramático. Para sustentar
esses fins, a apresentação no palco (mise en place) se vale de uma gama de
elementos

teatrais:

didascálias,

cenário,

iluminação,

acessórios,

gestos,
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deslocamentos, sons (música ou ruídos), cores, atores, arranjos, espaço – cuja
soma aproximará a leitura ao significado amplo que tenha relação direta ou indireta
com os interesses do seu autor ou com o mundo adquirido de cada observador.
Trata-se, desta forma, de um processo de reconhecimento dos signos presentes em
cena e de suas possibilidades significativas, no qual todos estão envolvidos:
dramaturgos, diretores, atores e espectadores.
A semiótica, nesse sentido, é de profunda importância para os estudos do
teatro como emaranhado de signos e suas relações com a sociedade. Para Richard
Demarcy19, sociólogo e professor da Universidade Soubonne, o signo no teatro deve
estar relacionado à realidade sociocultural da obra:

Para este tópico, podemo-nos inspirar nos trabalhos de Roland Barthes.
Segundo ele (“A imaginação do signo”) tem-se três consciências; simbólica,
paradigmática, sintagmática. A nosso ver, a terceira, que certos
estruturalistas privilegiam em detrimento da primeira, comete o erro de
propor uma descoberta do sentido essencialmente no seio da obra, na
relação do signo com seus vizinhos, e não na relação signo-sociedade,
portanto fora da obra.[grifo meu]
DEMARCY, 2006, p. 32

Este ‘fora’ não significa abandonar o texto, ou seja, fugir do signo para uma
teoria que insira a obra, mas exatamente o oposto; é ver o ‘signo transversalmente’ –
cito Demarcy – relacioná-lo a sua cultura, história, memória que, no decorrer de seu
uso, o vestiu, o engendrou de significados conotativos. A essa leitura dinâmica,
Demarcy chama de ‘ancoragem’. Esta ancoragem ocorre após o reconhecimento
dos signos e a seleção dos significados e consiste na fixação de um significado
coerente com a temática e suas especificidades textuais. Ou seja, um
encaminhamento para uma realidade possível, onde alguns significados são
excluídos e outros, então, adicionados. Esta descoberta encontra-se essencialmente
no texto, no significado verbal do discurso.
Entende-se que o texto é o corpo da literatura dramática, enquanto a
encenação é a vida desse corpo. Porém, para conhecer melhor esta literatura, faz-se
fundamental reconhecer os elementos de encenação e sua época, pois são eles que
darão suporte para a representação de uma realidade mimética (imitar) e sua

19

GUINSBERG, J. Teixeira Coelho Netto e CARDOSO, Reni Chaves. Semiologia do
teatro/organizadores – São Paulo: Perspectiva, 2006. – (Debates: 138 / dirigida por J. Guinsberg).
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ambientação social, cultural e política (pintar). Segundo o estudo de Mari Carmen
Moreno Mozo20:
El teatro puede considerarse literatura sólo en parte ya que el texto es lo
único que pertenece a ella. De hecho para entender la literatura dramática
de una época es imprescindible conocer aspectos como los locales
teatrales, la escenografía, los actores, las compañías, la música y el público.
No tendríamos un conocimiento pleno de la literatura dramática, si nos
centrásemos sólo en el texto. Es importante pues que veamos la
especificidad de los elementos que juegan ese papel catalizador para que
una obra de teatro escrita se materialice en una representación concreta.
MOZO, 2010

A pesar de coadunar com a mesma opinião da autora, para fins de
objetividade e clareza com a proposta desta investigação, a presente pesquisa visa
analisar os recursos retóricos empregados pelos dramaturgos, a princípio, com fins
de adesão do espectador. Os signos visuais, presentes no palco, no momento da
representação (cores, luzes, acessórios) e os signos sonoros (música, ruído,
diafasão, voz, mudança de timbre, sussurros, escalas, onomatopeias) serão
somente avaliados em sua extensão significativa se estiverem presentes por
indicações verbais, ou seja, citados pelo autor em didascálias implícitas ou explícitas
ou diretamente pelas réplicas. Assim, os signos relevantes, nesta análise, estão no
campo da palavra e na combinatória dela para a formatação argumentativa das
réplicas ou da atmosfera necessária para se cumprir o argumento central21.
Um signo verbal pode abrir uma gama de significações equivalentes ao
ambiente onde se apresenta. Por exemplo, uma foice em cena oferece um universo
social e cultural da personagem, sua profissão, sua classe social, como também
insere um universo maior, como a honra do lavrador. Retomando o pensamento de
Demarcy:
As principais vantagens deste modo de leitura consistem, inicialmente, em
abrir ao máximo a obra na direção da sociedade (através das expansões
que a relação signo/sociedade introduz) e em carregá-la, portanto, com todo
seu peso sociocultural. Ao mesmo tempo, permitem descobrir a ideologia
contida, até mesmo as mitologias mais profundas (ou de revelar essa
ideologia na medida em que a história e a anedota da obra podem ter um
efeito de esconderijo, um efeito parasita).
DEMARCY, 2006, p. 37
20

MOZO, Carmen Moreno. El "Fenix de los ingenios": Teatro de Lope de Vega I. 15 de junho de
2010. Disponível em: http://elarlequindehielo.obolog.com/fenix-ingenios-teatro-lope-vega. Acesso em
20 de dezembro, 2012.
21
Nesta tese será empregada a palavra argumento tanto no sentido de argumentação do discurso,
em linguagem da retórica, quanto no sentido do enredo das comédias, em linguagem teatral.
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Em Fuenteovejuna (1618), Lope de Vega introduziu códigos pertencentes ao
universo do lavrador na réplica de Laurencia, ao conversar com sua amiga Pascuala
(ambas lavradoras):

Soy, aunque polla, muy dura
yo para su reverencia.
Pardiez, más precio poner,
Pascuala, de madrugada,
un pedazo de lunada
al huego para comer,
con tanto zalacotón
de una rosca que yo amaso,
y hurtar a mi madre un vaso
del pegado cangilón,
y más precio al mediodía
ver la vaca entre las coles
haciendo mil caracoles
con espumosa armonía;
y concertar, si el camino
me ha llegado a causar pena,
casar un berenjena
con otro tanto tocino;
y después un pasatarde,
mientras la cena se aliña,
de una cuerda de mi viña,
que Dios de pedrisco guarde;
y cenar un salpicón
con su aceite y su pimienta,
e irme a la cama contenta,
y al inducas tentación
rezarle mis devociones,
que cuantas raposerías,
con su amor y sus porfías,
tienen estos bellacones;
porque todo su cuidado,
después de darnos disgusto,
es anochecer con gusto
y amanecer con enfado. (I, vv. 215-48)

Neste fragmento, a combinação de signos relacionados ao ambiente
campestre (vacas, coles, berenjena, tocino, salpicón, aceite, pimienta), signos de
introdução da personagem em primeira pessoa (yo amaso, mi viña, mis devociones)
e, por fim, os signos de significação cristã (Dios, resarle mis devociones) indica,
após uma leitura de decifração e composição sociocultural, uma condição de
lavradora, dona de terras, ou seja, uma ancoragem em seu extrato e local sociais,
além de extrema religiosidade característica da época. Traça-se, assim, de um perfil
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social e pessoal da personagem. Essa ancoragem22 dará a justificativa para ajudar a
compreender os motivos principais da obra. A personagem Laurencia, orgulhosa por
sua condição de lavradora, é uma personagem símbolo de toda uma classe de
lavradores que se rebela contra a submissão e os desmandos do poder. O
Comendador do povoado cordovés de Fuenteovejuna e Mestre Maior da Ordem de
Calatrava (Fernán Gómez de Gúzman), encantado por Laurencia, reclama seu
direito de ‘pernada’, ou seja, desvirginar a noiva antes de seu marido, na noite de
núpcias. Indignada, a população mata o Comendador, instaurando o tema da honra
e da dignidade, da união dos oprimidos para a derrubada do opressor. A honra e a
dignidade do povo de Fuenteovejuna, humilhado após sérios e sucessivos
desagravos, são vingadas pelas próprias mãos. Porém, esta forma de fazer justiça é
perdoada pelos reis católicos, principalmente porque o tirano Fernán Gómez de
Gúzman passou para o exército de Juana, la Beltraneja e ataca a cidade real. O
tema do conflito entre classes sociais de diferentes regiões em um mesmo espaço,
característica primeira do teatro do Século de Ouro, foi declarado pelo próprio
dramaturgo em seu texto Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo:

Elíjase el sujeto y no se mire,
(perdonen los preceptos) si es de reyes
aunque por esto entiendo que el prudente
Felipe, rey de España y señor nuestro,
en viendo un rey, en ella[s] se enfadaba,
o fuese el ver que al arte contradice,
o que la autoridad real no debe
andar fingida entre la humilde plebe. (vv. 157-64)

Segundo o dramaturgo, a palavra deve captar os interesses do ouvinte, deve
falar a linguagem do espectador e conquistar sua confiança. No texto dramático, a
adesão do público, ou seja, a confiança é conquistada com um trabalho de
linguagem e outros elementos teatrais. Considero que o texto é o início e o fim para
aquisição dos significados ancorados das obras, bem como a única ferramenta
capaz de alcançar, o mais próximo possível, o significado e sua função sociocultural
e política. Entretanto, há outros elementos que compõem a recepção do espectador.
22

Entende-se ancoragem como a justificativa do elemento em cena, suas relações com outros
elementos teatrais para formatar a personagem na percepção do espectador em um processo de
cognitivo e emotivo. É neste movimento que ocorre a concretização do espetáculo. Estes conceitos
coadunam com a teoria da recepção teatral. C.f. ISER, Wolfgang. O ato de leitura: uma teoria do
efeito estético. Trad.: Johannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34, 1996, v. 1. e __________. O ato da
leitura: uma teoria do efeito estético. Tradução: Johannes Kretschmer. São Paulo: Ed. 34,1999, v. 2.
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Outro ponto importante para o direcionamento desta tese é a forma direta
como são apresentas as réplicas e os subcapítulos. Busquei seguir a narratividade
das comédias para que o leitor, ademais de acompanhar a análise, também
acompanhe o texto como segunda leitura. Esta estratégia justifica a quantidade de
citações23, tanto literárias, quanto teóricas, apresentadas e a temática de cada
subcapítulo.
Ao tentar comprovar os objetivos do teatro aurisecular, segundo o
encaminhamento dado por esta investigação, pretendi também ampliar o
conhecimento do texto. Para tanto, a leitura deve passar pelos quatro níveis
descritos a seguir:

1º - leitura geral da obra enquanto objeto de fruição;
2º- reconhecimento e seleção dos signos e seus possíveis significados
socioculturais;
3º - reconhecimento e análise dos recursos de linguagem, em especial os
retóricos;
4º - fixação de um sentido (ancoragem) que comprove o propósito final da
tese.

Esta estratégia de leitura possibilita uma maior e melhor compreensão
intelectual sobre a obra, principalmente com o apoio imprescindível da retórica. E por
que a retórica? Compreende-se que a palavra poética não carrega a puerilidade da
palavra falada como parole. Todo texto em sua função poética e/ou conativa é
construído com recursos bem escolhidos na intenção de trazer emoções e
motivações ao seu receptor, assim como sua adesão ao que lhe será apresentado.
O que se pretende é ter o texto em si como extrato, uma forma fiel ao texto, porém
acrescido de um leque de possibilidades argumentativas de forma coerente.
Acredito que somente com uma atenção especial ao texto e seus mecanismos
de mensagem é que conseguiremos chegar o mais próximo possível dos interesses
e objetivos dos artistas, especificamente dos dramaturgos e suas angústias em
relação a uma época de séria crise econômica, crise de valores e popularização do
23

As citações teóricas presentes nesta tese seguem a ABNT, mesmo as citações em espanhol. A
diferença é que as citações em espanhol colocam o nome e o sobrenome do autor. Porém, seguindo
a ABNT, coloco somente o último sobrenome do autor por considerar mais prático a consulta na
bibliografia.
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teatro. Também creio que esta análise dos recursos da argumentação nas réplicas é
uma maneira inovadora de conhecer o texto teatral em qualquer que seja a sua
época. Mas principalmente no Século de Ouro, já que a argumentação retórica foi a
estratégia vigente para defender e manter os interesses em uma época definida
como nova ordem econômica, social e religiosa. Digo que a retórica, durante o
barroco, foi a ornamentação da palavra, enquanto a pintura foi a ornamentação da
imagem. Nesse sentido persuasivo da palavra verbal ou visual, o barroco construiu
seus pilares não somente na arte, mas também nos terrenos religioso, jurídico,
político e científico.

1. Retórica e persuasão na análise do texto

A retórica percorreu um longo e conturbado caminho até se firmar enquanto
arte da persuasão, por excelência. Mas a partir dos cinco degraus24 que compõem o
discurso, ditados por Aristóteles na sua obra Retórica, pode-se estabelecer o porquê
do seu uso variado no decorrer da história da civilização, principalmente no
Ocidente. Alguns períodos priviliegiaram somente um ou outro dos cinco degraus,
por razões de adequação às questões estéticas, políticas e sociais. O século XIX
deu ênfase ao elocutio e ao pronuntiatio na primira metade, com o subjetivismo e o
apelo do romantismo. Em seguida, o realismo, na segunda metade, valorizou a o
inventio e o dispositio como praxis do discurso, ou seja, uma retórica racionalista. No
século XVI, há uma redução dos dois primeiros degraus (inventio e dispositio), por
considerar que eles faziam parte da Dialética e estarem, assim, nas fases iniciais de
qualquer discurso, sendo ele persuasivo ou não. Esta redução partiu do lógico

24

Referem-se aos degraus de elaboração do discurso. São eles: eresis ou inventio (invenção, busca
pelo tema); taxis ou dispositio (disposição, ordem no discurso); lexis ou elocutio (elocução;
ornamentos do discurso); hypocrisis ou pronuntiatio (pronunciação, dizer o discurso); mneme ou
memoria (memória, discursar para a memória).
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Petrus Ramus25 (1515-72) que privilegiou o terceiro e o quarto degraus (elocutio ou
ornatus e o pronunciation) por se tratarem originalmente do manejo da linguagem
para fins persuasivos. O novo tratamento que Petro Ramus deu à retórica em toda
sua obra proporcionou uma nova definição para a diferenciação entre lógica e
retórica. Segundo Chaim Perelman, esta distinção está na diferença entre convencer
e persuadiar. Cito Perelman: “O senso comum, como a tradição filosófica, impõemnos, de certo modo, uma distinção entre convencer e persuadir que equivale à
diferença entre raciocínio e sugestão.” (1999, p. 62). Entretanto, para que esta
diferença seja suficiente, é necessário o estudo sobre os meios argumentativos para
provar e os meios argumentativos para persuadir. Desses conceitos, surgiriam
relações particulares a cada método (lógico ou retórico):

retórica
persuadir
________ = __________ =
lógica

convencer

sugestão
___________
raciocínio

A partir de Petrus Ramus, a retórica teve uma queda em seu conceito
genérico de lógica argumentativa, para ser entendida como ornamento do discurso a
fim de validar uma argumentação ou ressaltar emoções. Por isso, a retórica foi
considerada como essencialmente um mecanismo de ornatus, uma função menor ou
enganadora, já que se afastava da lógica ou da ‘verdade’ do discurso – entende-se
aqui ‘verdade’ como função referencial.
Se pensarmos no discurso teatral, conseguimos entender o motivo de o teatro
empregar a retórica nas réplicas e na estrutura das obras. O discurso, qualquer seja,
é uma teatralização, onde o embelezamento tem um fim de conquista, de vitória do
orador sobre o ouvinte, da mesma forma que o teatro necessita da atenção e da
participação do seu público. É através da palavra trabalhada que o dramaturgo
prende a atenção do espectador. O que justifica a retórica e teatro se tornarem
inseparáveis, desde as primeiras apresentações.
25

Informação retirada do site da Enciclopédia Britânica. RAMUS, P.Encyclopedia Britânica On-line.
Disponível em: < http://global.britannica.com/EBchecked/topic/490900/Petrus-Ramus >. Acesso em 5
de fevereiro, 2013. Ver também em PERELMAN, Chaim. op. cit. 1999, pp. 57-127. O autor discute a
diferença entre a lógica e a retórica levando o público em consideração e o ato de convencer (lógica)
e persuadir (retórica).
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No século XVII, o teatro do Século de Ouro realmente acentuou a relação
elocutio – pronuntiation. O elocutio é o mecanismo retórico para persuadir o público,
fato este que terá sua finalização no momento da atuação em cena; ou seja, no
momento da pronuntiation. O público seiscentista era economicamente variado.
Eram nobres com tradição cultural teatral enquanto burgueses e vulgos não tinham a
menor tradição do espectador palaciano, mas que iniciavam sua frequência aos
‘corrales de presentación’, e tablados armados em lugares públicos, como igrejas,
casarões, estalagens ou sobre, inclusive, tablados ambulantes. É nessa dicotomia
que a retórica se faz importante para os dramaturgos. Todo esse movimento cultural
e político do teatro, em uma época conturbada e eclética esteticamente, necessitou
de recursos de persuasão para garantir a atenção. Portanto, além de sua
importância nos discursos religiosos da Contrarreforma, jurídicos e políticos, a
retórica serviu, para o dramaturgo seiscentista, como ferramenta fundamental na
conquista do novo espectador da mesma forma como ela é importante para qualquer
jurista em defesa de seus argumentos, um religioso na conquista de novos fiéis ou
uma propaganda em busca de consumidores.
Consideramos que arte por si é a arte de persuadir, não somente pela
argumentação, mas também pela emoção, por alguma sensação, pela recepção do
espectador. Logo, ao analisar uma obra dramática de um período persuasivo por
natureza, vemos que o caminho da retórica é bastante profícuo. O crítico de arte
Giulio Carlo Argan, em harmonia com as perspectivas investigativas desta tese, diz
em sua obra Imagem e persuasão:

Parece-nos, portanto, que o caminho da retórica, entendida positivamente
no seu sentido originário de método ou mecânica da vida social e política (e
não mais, negativamente, como degradação da poesia), pode levar a uma
interpretação positivamente “civil” da arte barroca – frequentemente
considerada como nada mais que a expressão da decadência, em sentido
conformista, de um idealismo religioso. Tal interpretação “civil” permitiria –
salvo engano – uma apreciação mais objetiva da incontestável contribuição
de experiência que essa arte proporcionou, em todos os campos, à
formação da cultura figurativa moderna, a qual permaneceria inexplicável no
26
âmbito da avaliação global negativa do barroco proposta por Croce .
ARGAN, 2004, p. 30
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Benedetto Croce (1866-1952) - Para Croce a arte não é apenas um movimento sensorial ou
estético, mas um conjunto conceitual de sentimentos e sentidos. Cf. A Poesia, introduçao à critica e
historia da poesia e da literatura, Tradução de Flávio Loureiro Chaves. Porto Alegre: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, fac. De Filosofia, 1967.
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Em outra diretriz, a retórica também foi importante para o ornamento da
linguagem (ornatus). Ao considerar o barroco um estilo onde a multiplicidade cultural
e linguística está presente em seus gêneros artísticos, podemos falar de um excesso
de elementos, ou melhor, de uma ausência de uniformidade e equilíbrio. Em uma
relação de pertinência, a literatura barroca quer expressar o excesso com recursos
de palavras, assim como a sua pintura com excessos de elementos na tela.

pintura
excesso de elementos visuais
___________ = ___________________________
literatura

excesso de recursos retóricos

Essa pertinência está presente em muitas obras com grande número de
versos voltados para a descrição, para a ilustração, comparações e analogias
visuais, cromatismos e elocuções sinestésicas, inclusive em temas onde a pintura
tem um lugar privilegiado, como em El pintor de su deshonra de Calderón de la
Barca (1645 - data aproximada, pois não há nenhum registro de comprovação do
ano), cuja imagética sobressai ao próprio argumento. Nas próprias comédias
escolhidas nesta tese, a pintura, o retrato e o emblema são atuantes na construção
do dinamismo e da imagética teatral. Como veremos ao longo desta investigação.
Essa relação entre a literatura e a pintura é acentuada no momento político do
século XVII com a adesão de um público variado e sedento de espetáculos com
grande poder imagético. Sendo assim, da mesma forma que uma tela busca
arrebatar o espectador pela imagem, o teatro barroco desejou o mesmo pela
palavra, porém com o aporte de visualismos. Talvez seja esta a justificativa para o
estreitamento nas relações entre dramaturgos e pintores. É bastante conhecida a
relação estridente de Lope de Vega com a pintura27, principalmente com Diego
Velázquez. O teatro quer, acima de tudo, trazer a satisfação pelo entretenimento.
Esta satisfação se vale pelas imagens postas em cena, em primeiro lugar, depois,
como auxiliar, entram os demais elementos teatrais. Mas é pela palavra que o
27

JIMÉNEZ, Antonio Sánchez. Lope de Vega y Diego Velázquez(con Caravaggio y Carducho):historia
y razones de un silencio. RILCE (Revista de Filologia Hispánica):Navarra, 29-03-1013, pp.758-75. O
autor é catedrático em literatura espanhola na Université de Neuchâtel (Suíça) e especialista em
Idade Média e literatura do Século de Ouro.
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dramaturgo prossegue o seu trabalho e deseja abarcar do público o máximo
possível. Para tal, a linguagem levada ao tablado deve ser arrebatadora, criativa,
ornada pelos recursos argumentativos e poéticos possíveis e direcionada
principalmente à atuação implacável.
Nesse sentido, a retórica na análise de um texto dramático se presta para
esclarecer os mecanismos que os dramaturgos empregaram e empregam para
enriquecer a capacidade expressiva dos atores e tocar a receptibilidade do público
em um trabalho de troca, de reciprocidade entre os elementos tríade: autor, ator e
público.

2.

Retórica como ferramenta para a arte barroca

Como citado anteriormente, no século XVII, a retórica vislumbrou um momento
especial de extrema riqueza e variedade de recursos. Esta característica, própria do
barroco, acentuou-se na sociedade hispânica devido ao momento no qual traçava
contatos diversos. Entre estes estão: o diálogo com as sociedades asiáticas e
americanas e seus ‘estranhos’ costumes; o contato com classes cultural e
socialmente diferentes que dividiam o mesmo espaço da urbe, as relações
comerciais com o Oriente e com as colônias americanas. Todos estes elementos
somados a uma tradição medieval e moura, por quase nove séculos de ocupação,
dão lugar a uma estética intensa, difusa, variada, excessiva, rica para, segundo os
processos já citados, decifrar e ‘descortinar’ os signos e os engendrar em sua
memória histórica e sociocultural. Essa pluralidade vai estar presente, de forma
constante, no teatro seiscentista. O mesmo autor, como por exemplo, Lope de Vega,
produziu obras de temas diferentes. São lírica, épica, novela celestina, curta; teatro
de temas diversos, como pastoril, capa e espada, bíblico, hagiográfico, temas
folclóricos, mitológicos, cortesãos, tragédias e dramas históricos. Esta variedade
pode perfeitamente ratificar a teoria do excesso do estilo barroco. Entretanto, para o
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teatro do Século de Ouro, a irregularidade na estrutura teatral, a busca de uma
linguagem próxima ao público, mudanças de cenário auxiliadas pela introdução da
maquinaria são logicamente consequências trazidas pela época. Quanto mais
inconstante for a realidade vigente, maior é a sua variedade temática e maior será a
necessidade de persuasão. Logo, a retórica teatral empregada pelos dramaturgos
seiscentistas também seguirá essa vertente política.
O desejo de os dramaturgos do século XVII persuadirem o público define
exatamente o caráter político e econômico da Espanha, em crise, quando a corte e a
miséria conviveram em conflitos explícitos. O teatro é entendido neste momento
como uma alegoria da corte. Suas riquezas e suas imperfeições serão materiais
propícios para a criação dos argumentos dramáticos e das situações mostradas nas
cenas. Ao mesmo tempo, este teatro tenta reestruturar moralmente o reinado de
Felipe III, partindo da consagração do passado histórico dos reis católicos, ou seja,
apresentação de reis bem sucedidos com fins de manipulação da opinião pública.
Outro ponto importante foi a representação de temas populares, da corte ao
ambiente rural, explorando as lendas e mitos, o cotidiano simples do vulgo,
empregando uma linguagem viva e fiel em nível fonológico e lexical, uma linguagem
que representasse a diversidade. Os argumentos dramáticos deixaram a
exclusividade dos temas religiosos, cavaleirescos e cortesãos que perduraram até a
renascença. Passaram a colocar em cena outros estamentos, outros espaços, onde
as apresentações eram para qualquer classe social que se preparava para assistir a
tragédias, encontros amorosos, batalhas, paixões e crimes passionais, milagres,
ilusões, bem como a vida simples em uma fusão entre os gêneros dramáticos
(comédia, novela, tragédia, juglares, autos sacramentais e a tragicomédia).
Podemos dizer que o teatro estava na vida, no interior das casas, nas ruas, no
comércio, deixando de ser apenas uma arte comemorativa ou de entretenimento da
nobreza. Segundo Maya Ramos Smith28:
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Maya Ramus Smith é bailarenia, atriz e investigadora do Centro de Investigación Teatral Rodolfo
Usigli del Institulo Nacional de Bellas Artes. Dedica-se à pesquisa do teatro da Nova Espanha.
SMITH, Maia Ramos. Actores y compañías en la Nueva España: Siglos XVI y XVII. México: Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura: Paso de Gato, 2011, p. 26-7. O seu trabalho trancende aos
limites da América. Conhecendo os aspectos das companhias da Nova Espanha (México) podemos
entender também o teatro da corte espanhola. Muitas das companhias presentes no México traziam a
empresa da corte europeia, sem dizer que a Nova Espanha encontrava-se em pleno crescimento
econômico, quase similar às metrópoles europeias, salvando as diferenças.
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No cabe duda – es casi un lugar común – que el Barroco supo hacer un
espectáculo de todas las manifestaciones de la vida; fue una época
inclinada a las apariencias, al disfraz, a los rituales de complejo simbolismo,
a una teatralidad que permeaba desde el gesto, el vestido y las actitudes
cotidianas hasta la danza, el ceremonial cortesano o religioso, las
celebraciones y cualquier acto público. Estos últimos abundaban y podían
abarcar desde las procesiones, los desfiles de carros triunfales y las
“invenciones” en la fiesta cívica o religiosa hasta el auto de fe inquisitorial, la
alegría por la entrada de virreyes y prelados y la proclamación de los
monarcas o duelo por su deceso, los juegos de armas y diversiones
caballerescas o las escenificaciones de batallas de “moros y cristianos”,
desde el homenaje a la canonización de un santos hasta la puerta en la
picota o la ejecución de criminales. Inclusive los sermones en las iglesias
parece haber contado con “montajes” de intención efectista. En muchos de
estos casos se trataba de ceremoniales altamente sofisticados, cuyo
aspecto simbólico y emblemático, aparentes o subliminares, ofrecen
múltiplos temas de investigación. Sin embargo, su propia intencionalidad los
coloca dentro de la órbita de lo parateatral como lo son, ciertamente,
muchas manifestaciones sociales, inclusive en la actualidad.
SMITH, 2011, p. 26-7

De acordo com a pesquisadora, o teatro barroco ocupou-se em acompanhar a
movimentação urbana e a exploração de regiões com costumes e códigos culturais
particulares. Esse caráter sociológico do texto teatral é uma das mais ricas fontes
para conhecer a vida privada, principalmente no século XVII, onde as cenas do
interior das casas tornaram-se motivos de retratação pelos pintores. Também porque
as relações, não só em meio às classes, mas no contato entre a nobreza, vulgos
prestadores de serviços aos burgueses nunca foram tão necessárias para a
manutenção da vida comercial e pessoal. Este dueto de poder presente nas obras
barrocas retrata a história deste século, onde uma Contrarreforma delineia também
uma nova ordem social. Por um lado, a corte se apegou aos valores nobres,
tradicionais e clássicos como resistência a uma situação decadente; por outro, a
burguesia, detentora de um poderio econômico nunca tido, exigia os gostos e o
consumo cultural da nobreza, como forma de estabelecimento do novo status. No
centro destes dois comportamentos estavam os serviçais locais ou migrantes do
campo que queriam o seu espaço social e político e, agora, sabedores de sua
importância no processo econômico em direção aos ditames do capital. Isto vai
refletir diretamente na representação sobre os tablados móveis e os ‘corrales’. Essa
dicotomia deixa explícito o predomínio de antagonismos. Cito Arnold Hauser ao
tratar dos opostos evidentes no barroco:
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Antes do barroco ainda era possível, entretanto, dizer se o enfoque político
de uma época era fundamentalmente naturalista ou antinaturalista, propício
à unidade ou à diferenciação, classicista ou anticlassicista – agora, porém,
a arte deixou de ter um caráter estilístico uniforme nesse sentido estrito, é
naturalista e classicista, analítica e sintética ao mesmo tempo. Somos as
testemunhas do florescimento simultâneo de tendências absolutamente
opostas, e vemos artistas contemporâneos, como Caravaggio e Pousins,
Rubens e Hals, Rembrandt e van Dyck, situarem-se em campos
completamente opostos.
HAUSER, 2003, p. 44.

A literatura também não se exclui desses opostos. O próprio conflito entre
classes sociais de posição econômica oposta está presente no teatro, como foi visto
tanto em La Serrana de la Vera, quanto em Fuenteovejuna. Estas duas obras são
perfeitos exemplos de como o teatro pode não somente trazer o entretenimento, mas
também levar o espectador à reflexão de sua realidade e incitá-lo a almejar
mudanças. Retratar estas questões, com as didascálias e com outros elementos
teatrais é o que torna o teatro seiscentista rico em leitura e tão fidedigno à realidade
vigente, mesmo que seus temas estejam voltados para os séculos anteriores ou
sejam mimeticamente alegóricos. E nesse viés, a retórica deu ao século XVII uma
ferramenta de poder para o artista, de modo que a própria palavra valia como autoria
e alteridade, como marca pessoal, como propriedade, como exclusividade. Quanto
mais dinâmico e impactante for a obra, maior será a aceitação do público e o
reconhecimento do dramaturgo. Por isso, a arte barroca se define como técnica de
persuasão que leva em conta a disposição do público (Idem. Argan, p. 35) a aceitar
o que lhe será mostrado em cena. Daí a importância de trazer o discurso históricosocial para enriquecer a análise do texto pela retórica.
Os movimentos políticos e sociais postos em cena também influenciam
diretamente o trabalho artístico, já que há necessidade de avançar nos recursos
persuasivos e expandir a criatividade para retratá-los. Os temas históricos
apresentam a grandiloquência dos mitos e dos heróis, os temas religiosos exigem a
imagética dos milagres e os conflitos sociais dão diversidade e representação aos
anseios do público. Todas estas características oferecem um teatro espetacular, ao
gosto das massas.
A arte barroca, em sua necessidade de mostrar a nova realidade vigente,
aposta em uma técnica figurativa que se estende para além dos ateliês. A figuração
chega ao gesto, ao cenário, à linguagem, à arquitetura, ao urbanismo, à música.
Segundo Giulio Carlo Argan:
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A arte não é mais que uma técnica, um método, um tipo de comunicação ou
de relação; mais especificamente, é uma técnica de persuasão que deve
levar em conta não só as próprias possibilidades e os próprios meios, mas
também as disposições do público a que se dirige. A teoria dos afetos,
expostos no segundo livro da Retórica, torna-se assim um elemento na
concepção da arte como comunicação e persuasão.
Argan, loc. cit.p. 35

Portanto, falar de retórica na análise de um texto barroco não é desviar para
os estudos da linguagem, antes disso, é uma proposta de leitura que pretende
entender a criação de um código que se presta à apreciação. É entender os
métodos de comunicação pela arte, pela imitação. É desvendar as informações que,
muitas vezes, não estão explícitas, mas relacionadas a outras informações ou
incutidas em signos a elas relacionados. A retórica foi e ainda é uma ferramenta, não
um fim para o artista. Se os dramaturgos seiscentistas tiveram a missão, talvez mais
intensa que os demais, de conquistar o público em quantidade, não mais os
espectadores da corte ou do clero somente, é evidente que o potencial comunicativo
deveria ser tão intenso quanto. Ampliou-se a camada cultural da cidade, ampliaramse os dispositivos de comunicação e de persuasão, principalmente no momento em
que a opinião era manipulada para fins propagandísticos.

3. Retórica e história para a compreensão da arte

Esta tese se concentra na linguagem teatral, pois entende que nela estão os
índices para compreender a época e a posição de cada dramaturgo diante das
mudanças que ocorriam em uma sociedade advinda de uma cultura medieval e do
racionalismo e naturalismo renascentista.
Mas não é somente a vida social de que se ocupa esta tese. Ao investigar o
teatro do Século de Ouro em sua estrutura artística, também analiso a presença dos
ícones históricos no texto, especificamente os reis católicos. Dessa forma, procurarei
tratar o texto como um código temporal e persuasivo, mas não simultaneamente.
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Podemos afirmar que a história direcionará a retórica, já que a ambientação
temporal é importante para a construção de uma linguagem, principalmente no teatro
com as réplicas e didascálias ambientadas em determinado tempo e local. Por isso,
conhecer e entender a Espanha no século XVII se mostra aqui essencial, até mesmo
porque a retórica, para o teatro do Século de Ouro espanhol, não é somente
ornamentação do discurso, mas um método persuasivo característico de uma época
plena de necessidades urgentes que dependem da participação da massa urbana.
Daí o emprego da retórica como uma ferramenta importante no encaminhamento
dessa massa. Será pela linguagem que o poder direcionará o movimento emergente
de uma grande parte da população a uma ótica favorável à perpetuação do sistema
que a governa.
Para prosseguir esta reflexão sobre a história e a retórica, faz-se importante
conhecer um pouco sobre o reinado de Felipe III (1578-1621).
O século XVII foi marcado por desmandos, desperdício e perdas territoriais
sérias. O reinado de Felipe III sofreu muitas derrotas para os holandeses29. Mas
certamente o modelo de regime instaurado pelo rei foi a causa da bancarrota de seu
governo. O modelo baseado no valimento como representante pleno e total do rei
trouxe graves problemas para o Estado. O artigo Biografía de um rey mediocre
(1999)30, seu autor Ricardo García Cárcel, traça uma imagem de um rei sem aptidão
para reinar, logo o seu valido fica à frente de tudo e de todos. Francisco de Sandoval
y Rojas, (1553-1625), conquistou os gostos e a confiança plena do rei e se tornou o
todo poderoso valido. Ele foi condecorado o V marquês de Denia, Sumiller de
Corps31 o que lhe valeu o título de I Duque de Lerma, criado pelo rei Felipe III, em
1599.
A atuação do Duque de Lerma no governo foi desastrosa para o Estado,
porém lucrativa para o interesse próprio. Governou para si mesmo e para enriquecer
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Ciclo iniciado pela guerra dos 80 anos (1568-1648) e a trégua dos 12 anos (1608) entre a Espanha
e a Holanda marcou muitas perdas territoriais e veio a agravar-se no reinado de Felipe IV.
30
Cárcel, Ricardo García. Biografía de un rey medíocre. In.: Felipe III. Poco rey para tanto reino.
Revista La aventura de la Historia/ Dossier. Madrid: Arlanza Ediciones S.A.1999,nº09.p.2-5. Ricardo
García Cárcel é Catedrático em Historia Moderna da Universidad Autónoma de Barcelona.
Disponível<http://www.educa.madrid.org/web/cc.screparadoras.majadahonda/2%20organizacion/cc%
20sociales/historiasegundobach/Dossieres%20Historia/historia%20moderna/La%20Aventura%20de%
20la%20Historia%2009.pdf>. Acesso em 12 de fevereiro, 2013.
31
Cargo palaciano como Camareiro Maior do Rei. Era o responsável pelos cuidados da Real Casa y
Patrimonio de España e de qualquer assunto relacionado ao bem estar físico e moral da família real,
o que lhe valia uma enorme influência nas decisões da Coroa por estar sempre cerca das questões
mais urgentes e importantes.
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seus bens em imóveis, desbastando os cofres da Espanha com festas e decisões
desastrosas e mal intencionadas. Segundo o historiador Ricardo Garcia:

La captación de su ánimo por el marqués de Denia, duque de Lerma, fue
total. El padre Sepúlveda era rotundo: “Hace cuanto quiere y en lo que
quiere y si deja de ser es porque no quiere”, “sólo él dispone de la voluntad
del rey y quien no va por su conducto, negocía mal o tarde”. Hay quien
sostiene que la omnipotencia de Lerma no era cierta, porque su
preocupación por las ganancias no le dejaron tiempo suficiente para mandar
(Patrick Williams). De Lerma varios cronistas subrayaron su galanura,
capacidad para los naipes, simpatía natural, memoria prodigiosa,
suspicacia, infinita vanidad, caprichosa versatilidad, escasa sensibilidad
familiar, aunque montó un entierro alucinante para su mujer fallecida en
1603 y no volvió a casarse. Para Marañón, Lerma era un pícnico o cicloide
de humores alternativos y de frecuentes depresiones. Su frivolidad y
corruptelas, desde luego, impregnaron la corte de Felipe III, un rey al mismo
tiempo singularmente religioso y enamorado de su esposa, Margarita de
Austria.
CÁRCEL, 1999, p.2-5

Sobre o papel do valido na monarquia espanhola do século XVII, a Crônica de
Felipe III32, escrita por Gil Gonzales Dávila (1480-1526), já critica, pela voz de Felipe
II, a presença do valido e do poder dado a ele. Na crônica, Felipe II, no seu leito de
morte, prepara seu filho para ocupar o poder e lhe pede governe sozinho, sem a
necessidade de delegar poderes a um valido. O cronista vale-se da analogia com a
parábola de sucessão do reino de Davi pelo filho Salomão, na qual Davi centraliza o
poder em Israel, mas seu filho Salomão divide o reino em 12 partes administradas
por governadores. O cronista cita o próvérbio bíblico “Gobernarse por si solo.”
presente em Eclesiaste 10. 16 - 1733, conceito a ser, mais tarde, seguido pela
famosa frase de Horacio (65-8 a.C): “Quem, então, é livre? O homem sábio que
pode governar-se a si mesmo.” Em seguida, para ratificar este posicionamento
político, o cronista cita a ilustração34 de D. Juan III de Portugal:

Encargóle defendiese y amparase la Fé Católica, y como tan grande
Maestro en el reynar le mandó, que guardase con entera justicia, gobernase
y viviese de manera, que quando llegase la muerte á preguntar, por él a su
Palacio Real, le hallase con seguridade y consciencia y le pidió que
32

Publicada em 1771 por Bartholomé Ulloa.
A reflexão de Salomão em Eclesiaste já adianta o enredo do tema da sucessão: “Um país vai mal
quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros, e quando as autoridades
começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem o governa toma as suas
próprias decisões, e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais.”
Eclesiastes 10.16-17.
34
Perelman diferencia três modalidades de argumento: o exemplo, a ilustração e o modelo. Essas
três modalidades serão tratadas no capítulo II, subcapítulo 4 (4.3).
33
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observase aquel precepto de la primera Tabla tan repetido por él:
Gobernarse por si solo: y le trajo á la memoria lo que decía muchas veces el
Rey D. Juan III de Portugal, que el Rey que se dejaba gobernar de outro,
indignamente reynaba.
(DÁVILA, 1771,Libro I, XIV, p.28)

O cronista de Fernando III e Fernando IV, emprega o mito bíblico e o histórico
como uma confirmação do que ocorrerá futuramente e ratifica sua opinião sobre
atuação negativa do valido Duque de Lerma. Sobre o valido diz o cronista:

Al Duque le dio el Rey, creciendo las muestras de la satisfacción que de él
tenía, diferentes Decretos para todos los Consejos, en que mandaba, que
los que el Duque ordenase en su Real nombre, se obedeciese. Diole
también licencia para poder recibir los presentes que le hicieses, que fueron
muchos. La queja común era el reducir de las quejas a uno solo, y que lo
que había de estar repartido y dividido entre muchos, para ser bien
gobernado, estuviese en una sola cabeza: y decían, que el Príncipe de las
aguas, que es el mar, para tener contentos a los ríos y a los arroyos, que le
llevan sus tributos, les da diferentes puertas y ministros, que los reciban y
oygan, para que lleguen sin que los unos quiten el paso a los otros: y que
así disponía tan admirable criatura del imperio suave de sus aguas, y que
en su reyno todos viven contentas, alegres y sosegadas: y con la
comparación decían, que un Rey de tan dilatada Monarquía había de tener
muchos Ministros, por ser muchos los ríos, que van a dar a su mar; y que si
a todos los obligase a entrar por una puerta, ya ven los ojos qual será la
confusión y quan sin cuenta las quejas. Pero en lo que se quedó fue el Rey
tomó para sí el que con su autoridad se hiciese todo, y la parte de ejecutar
sus mandatos la dejó al Duque, entendiendo se acertaba con lo que más
convenía, y de aquí era ser el Duque más buscado, rogado, obedecido y
servido.
(Iden, p. 41-2)

O cronista não se cansa de responsabilizar o Duque de Lerma pelas
consequências de uma administração corrupta, sem critérios e centralizada no
nepotismo. Essa forma de governo não foi exclusiva de Felipe III, mas também de
outros monarcas, como por exemplo:
a) Álvaro de Luna (1388 - 1453) foi o valido de Don Juan II.
b) Conde – Duque de Olivares (1587-1645) foi valido de Felipe IV e depois
substituído por Luis de Haro.
c) Duque de Medinaceli (1680-85), Conde de Oropesa (1685-91 y 1695-99) e o
cardenal Fernández de Portocarrero (1699-1700) foram validos de Carlos II.
A importância destes validos para formação de uma monarquia carece de
estudos. Pelo que historicamente se encontra nas crônicas e no teatro, o valimento
representa a transposição de decisões e, de uma forma ou de outra, a transferência
de responsabilidades devido à falta de consistência para governar e proporciona a
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abstenção de decisões errôneas. Podemos dizer que o Duque de Lerma, por quatro
anos, tratou mais de encher os cofres particulares da monarquia e de agradar a
muitos em troca de considerações e favores do que realmente de reoganizar o
governo e restaurar a economia já prejudicada desde o governo de Carlos V.
A queda do Duque de Lerma foi inevitável, já que a crise financeira foi tamanha
e começou a estourar descontentamento em várias classes governamentais,
inclusive religiosa, tendo como ponto principal a ebulição da massa acometida pela
fome. Segundo Ricardo García Cárcel (op. cit.):

La crítica situación financiera, las conflictivas Cortes castellanas de
1617-20, la rebeldía de Bohemia con el inicio de la Guerra de los Treinta
Años, fueron erosionando el poder de Lerma.
La rebeldía del clero no domesticado por Lerma sería fuente de sus
últimos sinsabores. Si, por una parte, el valido conseguiría el capelo
cardenalicio n1618, tras no pocas negociaciones en Roma, el clero español,
fundamentalmente el regular, mucho menos controlado por el valido,
promovió la descalificación final del personaje. Los jesuitas, muy vinculados
siempre a la Reina, no desaprovecharían la ocasión de desacreditarlo (Juan
de Borja, lermista, había muerto en 1606) y, desde luego, el clero menos
vinculado a Roma nunca debió simpatizar con Lerma.
CÁRCEL, 1999, p. 14

Nesse momento, é que o Duque de Lerma será substituído por seu filho
Cristóbal Sandoval y Rojas. O rei Felipe III lhe dá o título de Duque de Uceda, mas
ele vai ocupar o cargo por pouco tempo. Após a morte do rei Felipe III, em 1621, o
Duque de Olivares o acusado por corrupção e seu valimento dura muito pouco,
mesmo condecorado por Felipe IV a vice rei da Cataluña. Morre desterrado em
Alcalá de Henares em 1624. (cito CÁRCEL, Iden).
Às grandes perdas territoriais, a trégua com a Holanda e aos problemas
financeiros, somou-se o crescimento da América Española (México). A este fato,
Octavio Paz, em sua obra Sóror Juana Inês de la Cruz: as armadilhas de Fé35, ao
traçar um panorama sobre a Espanha, no século XVII, e suas relações com as
colônias no continente americano, mostra como o México se desenvolveu

35

Nesse ensaio, Octavio Paz relata as relações entre autor e história e como a obra é fruto da história
e a história é parte dela. Para isso, o texto relata especificamente pontos de decadência espanhola
no plano religioso, no econômico e no social, principalmente com o crescimento comercial da Nova
Espanha ou Nação Mexicana. PAZ, Octavio. Sóror Juana Inés de la Cruz: as armadilhas da fé; trad.
de Wladir Dupont. São Paulo: Mandarim, 1998. p. 12-14.
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acirradamente, enquanto a Espanha iniciou um processo de derrocada na mesma
velocidade de sua expansão no século XVI.
O autor atribui três elementos fortes para a decadência consequente do
modelo de colonização. No plano religioso, houve a decadência do catolicismo. A
Igreja, após perdas consideráveis no século passado com os avanços do
protestantismo, torna-se de inquisidora do Velho Mundo à atuante e reformuladora
do Novo Mundo. No plano econômico, o comércio externo espanhol se reduziu
fortemente, enquanto o comércio interno mexicano ficou cada vez mais
independente da metrópole, mudou-se a natureza da mão de obra que passou a ser
a base de contratações e, por último, houve o crescimento da mineração em prata e
ouro, o que levou a economia da metrópole a inflação descomedida pela grande
quantidade de metais e pedras preciosas. Por fim, no campo político, a crise do
reinado de Felipe III e Felipe IV e durante todo o longo reinado de Carlos II,
contrastava com a calma e a objetividade administrativa do México. (cito Otávio Paz,
p.14)
O período de crise na fazenda do governo de Felipe III favoreceu o
florescimento de um movimento cultural não somente pelos gastos com a diversão e
com o entretenimento, principalmente no que se refere ao teatro enquanto gênero de
entretenimento. Sabemos que a diversão sempre foi e ainda é uma técnica populista
para dissimular uma crise de corrupção e abafar os gastos excessivos e os
movimentos de rebelião. Os distúrbio e casos de corrupção da corte, as intrigas e
indefinições nos planos econômicos e culturais levaram o império espanhol a ruir
suas bases e a cair em um marasmo e em uma crise moral jamais vista na história
hispânica.
Porém, não podemos falar somente no lado negativo do rei Felipe III. Seu
governo ficou conhecido não somente pelas mazelas e corruptelas, mas também
como um dos períodos culturalmente mais profícuos da história da Espanha, nas
artes plásticas e na literatura. Foi o período de publicação da I parte de Quijote
(1605), do aparecimento da poética de Quevedo (Sueños, 1612) e Góngora, da
primeira comédia de Tirdo de Molina (El Vengador em Palacio, 1604), Lope de Vega
estreia seu Peribañez (1614), na pintura surgem os primeiros estudos de Diego
Velázquez (1599-1660); na escultura, Gregorio Fernández (1576-1636), Juan
Martínez Montañés (1568-1649), Juan de Mesa (1583-1627) e o jesuíta Juan de
Mariana (1536–1624) escreveu a Historia de España, completa em 1601. Como
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Felipe III morreu em 1621, concluímos que a produção literária anteriormente citada
encontrava-se, em boa parte, em seu governo, apesar de o Siglo de Oro espanhol
ter perdurado cerca de 150 anos e não 100 como o termo ‘século’ pode suscitar.

Apesar de essas informações históricas sobre o reinado de Felipe III serem
bastante resumidas, pois demandaria muitas páginas para cada um desses fatores,
a pesquisa do teatro seiscentista espanhol com fins persuasivos não foge,
entretanto, ao estudo histórico. O conhecimento histórico é a fonte da qual
dramaturgo irá buscar subsídios para desenvolver seus argumentos. Nesse sentido,
tal pesquisa, se propõe a considerar as fontes não somente o discurso da literatura
como único caminho a seguir, mas o discurso da história será útil para chegar à
conclusão almejada. Acredito que ambos devem interagir, complementarem-se,
conhecendo os limites fundamentais para que a hipótese levantada seja irrefutável.
Para Jaques Le Goff há dois tipos de história, a história da memória coletiva e
a história dos historiadores:

“A primeira é essencialmente mítica, deformada, anacrônica, mas constitui
o vivido dessa relação nunca acabada entre o presente e o passado. É
desejável que a informação histórica, fornecida pelos historiadores de
ofício, vulgarizada pela escola (ou pelo menos deveria sê-lo) e o mass
media corrija essa história tradicional falsificada. A história deve esclarecer
a memória e ajudá-la a retificar seus erros.”
LE GOFF, 1996, p.166

Esta divisão da história segundo Le Goff, pode levar ao questionamento de
uma das proposições desta tese, que é a recuperação da memória histórica em
obras do teatro o Século de Ouro. Porém, o que pretendo mostrar é a função do
dramaturgo como um agente na recuperação da memória de um período exemplar e
na restauração da opinião pública sobre o governo vigente, no caso, Felipe III. O
teatro do Século de Ouro restaura a memória histórica no imaginário coletivo e
divulga nela, pela persuasão, o reinado vigente. Simultaneamente, as obras, ao
mostrarem um governo de glórias, também buscam reparar, ou melhor, disfarçar,
com os recursos de linguagem e técnica dramática, os enganos do atual regime.

Conhecer a história através da produção artística à luz da retórica, seja esta
em qualquer linguagem, no caso, o texto dramático, é também rever as análises
históricas vigentes e rever também os conceitos dos textos literários. Esta forma
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escolhida na presente pesquisa não deseja isolar o historiador da obra dramática,
nem buscar somente nela uma justificativa de compreensão da época, senão fazer
com que a história seja conhecida pela análise da estrutura linguística do texto. Em
outras palavras, não trabalhar primeiramente a história para compreender o texto
dramático e seus processos para refleti-la. Somente a partir de então, compreender
os caminhos que a história traça para a produção artística em suas diferentes formas
de expressividade e representatividade.
Ao reler as obras teatrais do Século de Ouro espanhol, objetiva-se entender a
sociedade e as implicações múltiplas que fazem de cada uma delas representantes
do tempo e do espaço seiscentista. É quebrar os absolutismos que permeiam os
conceitos e pôr em reflexão não só a função da história na análise dos fatos, como
também a função do texto literário enquanto produção individual e formador de
identidade nacional.
A retórica, a história e o teatro se entrelaçam na construção de uma linguagem
dramática contribuinte para a formação da identidade. Ao mesmo tempo em que
perpetuam um passado de glórias na consagração dos mitos históricos, também
denunciam, direta ou indiretamente, o seu século pela decadência da nobreza e a
ascensão de uma nova classe burguesa detentora da nova economia capitalista.
Todas estas funções do teatro aurisecular serão aplicáveis através da percepção
dos signos polissêmicos combinados e ornamentados, da argumentação e de outros
elementos verbais e não verbais condicionados à sua representação pelos atores.
Nesse ponto, retorno a Giulio Carlo Argam (p. 27):

A arte barroca é certamente a que, pela primeira vez se deu conta daquilo
que na Retórica é definido como “o destino dos Estados”; e, assim como
acontece na oração, ela se dirige ora às classes mais cultas, ora às mais
humildes, sem por isso baixar de tom. Aliás, o artista se vangloria
justamente disto: de saber despertar os mais diferentes afetos e de formar
com eles um coro harmônico e polifônico, no qual ele assume a condução
do a solo. Essa arte tende, por fim, a criar o cenário da vida da época,
especialmente da vida social; e, se exalta ideais religiosos ou morais, é
porque sabe que eles formam o fundo, e não o escopo nem o objetivo da
vida social, atravessada pela complexa relatividade da prática. É fácil
entender por que esses ideais ou mitos se expandem retoricamente: eles
estão além do horizonte da vida e, servindo de fundo, devem ser
suficientemente genéricos para quer os casos humanos mais diversos
possam encontrar neles o seu complemento cênico.
ARGAN, 2004, p. 38.
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Seguindo a citação acima, é pela linguagem, com o objetivo de conquistar a
adesão do público, que o teatro se comunica com diversos estamentos e compõe
um quadro social e histórico da época. Nessa linha de investigação, será a retórica
uma fonte ilimitada de conhecimento não só do texto, mas da realidade que ele se
propõe a encenar.
Após vislumbrar a relação retórica - história na construção do texto dramático
e compreender que esta se realiza pela teatralidade da linguagem, busquei uma
análise que explicita os recursos de linguagem que os dramaturgos Vélez de
Guevara e Lope de Vega utilizaram ao inserirem os mitos históricos dos reis
católicos em contato com os mitos legendários, em La Serrana de la Vera, e os
mitos gregos, em El mejor mozo de España, respectivamente. Este contato de mitos
anacrônicos e valorosos em seu espaço e sua função social tem como objetivo final
ratificar o valor dos mitos nacionais. Podemos até dizer que esta valorização é
refutável porque os reis católicos não precisavam ser valorizados no século XVII e
muito menos hoje. Porém, esta valorização tem uma função implícita. Ao valorizar
um mito histórico nacional, o dramaturgo está, conscientemente, formando uma
opinião, manipulando a camada psíquica da população pela promover o governo de
Felipe III.
Assim, a presença dos reis católicos e suas relações com os demais mitos em
cena é um recurso argumentativo de cunho psico-político do teatro enquanto
aparelho ideológico. Isto é o importante e ao se pensar em qual mito será tratado
nos tablados e quem serão realmente os espectadores, o que eles desejam, do que
precisam.

Para esse fim, as obras citadas foram escolhidas por reunirem uma gama de
recursos estéticos e estruturais particulares do teatro da época. Estes, à luz da
retórica e especificamente os argumentativos e poéticos, cênicos e pictóricos que
foram empregados pelos dramaturgos com o objetivo de trazer às obras uma
verossimilhança múltipla. Esses recursos teatrais fornecem à obra os valores
culturais e estéticos coerentes com as situações apresentadas no tempo diegético
(tempo da obra). E uma análise apurada destes recursos, visualizam-se as questões
principais que envolvem a transição de uma época movida por um racionalismo
estético e filosófico para uma pluralidade visceral em todos os campos estéticos e do
saber, que foi o barroco.
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Evidencia-se, assim, a importância em compreender a produção teatral do
século XVII, através de duas obras, sob dois aspectos que extrapolam a leitura
somente por um viés estético. Primeiro perceber o teatro como um instrumento
linguístico com fins persuasivos e, segundo, como uma estratégia de construção de
ideologias.
Esta linha de trabalho permite o entrelaçamento literatura-memória-história,
tanto no campo teórico, quanto no metodológico de tais áreas do conhecimento,
para que se possa concretizar uma perspectiva plural no que diz respeito à
elaboração artística do século XVII, na Espanha. Uma discussão sobre as
construções culturais e suas repercussões é importante para avaliarmos em que
condições políticas e sociais uma determinada obra é produzida, quais os
mecanismos retóricos utilizados representar as personagens e suas características
particulares e socioculturais e, principalmente, para alcançar as perspectivas na
sociedade vigente e expressar os desejos do público que via no teatro a encenação
de seu movimento enquanto grupo social.
Concluindo, tanto La Serrana de la Vera, quanto El mejor mozo de España
são obras que permitem análises profundas do discurso persuasivo teatral e das
questões políticas e sociais do século XVII. La Serrana de la Vera traz o combate de
poder entre classes e a discussão sobre honra, valor e dignidade. Em El mejor mozo
de España, as questões de sucessão tratadas na obra, bem como a exaltação dos
reis católicos, recuperam a memória histórica e favorecem o atual regime pela
analogia aos mitos clássicos.
Após todas estas considerações, deixo declarado que a tese pretende provar
que este contato entre os exemplares mitos dos reis católicos com o mito regional da
serrana e os mitos clássicos gregos em analogia teve o intuito de restaurar a
imagem do governo de Felipe III.
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II. A apropriação do mito folclórico La Serrana de La Vera

Quanto mais culto, exigente e inteligentemente
interessado em arte é um público, mais ele pede
essa intensificação dos estímulos artísticos.
Arnold Hauser, 1998

Um mito legendário, pela sua formação coletiva e oral, estabelece uma união
entre uma comunidade, seus ideais e necessidades. Esses ideais e necessidades se
fazem presentes por algum desejo de conquista, por um exemplo, uma adoração
religiosa ou mítica. Por outro lado, por desejo de execração, vitória sobre um agente
inimigo ou simplesmente uma força negativa capaz de estabelecer códigos de ética
e moral. Então, tanto o bem, como o mal podem tornar-se mitos representantes de
um grupo, de uma coletividade. Ele conquista poder de paradigma quando deixa de
ser uma lenda para tomar a função de folclore; ou seja, exerce a função de
representante da cultura local. Dessa maneira, os gêneros de arte absorvem essa
representação com o intuito de referendar uma localidade ou uma época como forma
de um discurso citado, uma referência, uma apropriação da carga imaginativa que
esses mitos proporcionam para o coletivo.
Os mitos folclóricos, dessa maneira, serão argumentos para muitas peças
teatrais, principalmente no momento em que a sociedade necessita de exemplos, de
mitos que ressaltem uma popularidade capaz de atender às expectativas do público.
Entraremos, então, no teatro seiscentista e o mito folclórico e/ou legendário.36
O teatro do Século de Ouro, na necessidade de transmitir exemplos para uma
população abalada por um período difícil, se apropriou de mitos bíblicos, clássicos,
36

Os termos ‘folclórico’ e legendário’ serão tratados como os mitos que representam um grupo social
regional. Uso ‘folclórico’ porque o mito da serrana se estende por uma região bem característica pela
sua cultura rural. Ao falar de La Serrana de la Vera a preferência é o termo mito folclórico, já que a
personagem é um signo de honra, sedução e força, além de ser real e sem características
sobrenaturais. O folclore diferencia-se da lenda, porque esta trata de seres que adquirem eições
fantásticas. Não é o caso da serrana. O segundo capítulo desta tese aborda os mitos legendários
homéricos. Por isso, para estes considerarei como mitos clássicos. Consulta de mitos, lendas e
folclore no dicionário online Aulete. Disponível em: http://aulete.uol.com.br/lenda. Acesso em 08 de
maio, 2013.
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históricos e legendários. Tal apropriação se estendeu de maneira a divulgar culturas
e expressar outras que ficavam além das fronteiras da corte. O que levou o teatro
seiscentista a ser um dos principais meios divulgadores de esferas culturais, tanto
ao nível geográfico, quanto ao nível temporal. Trazer os mitos folclóricos para o
palco, em uma época na qual o crescimento urbano, em contraste com as péssimas
condições de vida, era evidente e irreversível. Esses mitos traziam para o teatro uma
novidade temática, um argumento dramático interessante e diferente dos temas
religiosos e de interiores do palácio.
No caso de La Serrana de la Vera, houve uma sobrevivência desta lenda
folclórica por épocas através da literatura, que o tornou popular e exemplar para os
dramaturgos que pretendiam apropriar-se tanto da temática trágica da mulher
transgressora,

como

também

de

um

tratamento

de

linguagem

fielmente

representativa do homem rural de Extremadura e sua tradição oral. Sem esquecer
que este mito está relacionado às festas rurais, aos cantos e danças dessas regiões
campestres, o que levou os dramaturgos a aproximá-lo a um teatro de espetáculo.
Após tais informações, o que pretendo, neste capítulo, é mostrar como o
dramaturgo se apropriou desse mito folclórico de origem medieval para exaltar o
mito dos reis católicos e colocá-lo em evidência. Principalmente, para contrastar sua
força violenta e popular de heroína camponesa com a delicadeza da rainha Isabel de
Castela e a temperança e justiça do rei Fernando de Aragão. O autor Luís Vélez de
Guevara coloca em cena um jogo de poder, onde, ao final, prevalecem a justiça dos
reis e o exemplo através da morte. Esta apropriação, como de outros mitos também,
pode ser compreendida como uma manipulação do imaginário. Através do contato
desses mitos folclóricos com os mitos históricos nacionais dos reis católicos, o
dramaturgo coloca em cena o poder e o exemplo do passado em uma revisão do
tempo presente. Esta leitura, citada na introdução desta tese, gera uma
compreensão da literatura como veículo de ideologias. Porém não exclui outra leitura
a qual leva em consideração a força dramática do mito da serrana e sua
permanência na cultura rural. A energia campestre e sua propagação na cultura
tradicional oral do mito da serrana são fatores fundamentais para que ele seja tema
de tantas obras literárias, o que será visto mais adiante. O importante é perceber
que ambas as leituras proporcionam um texto tenso, grandiloquente em técnica
teatral e rico em recursos de linguagem argumentativa e um léxico representativo da
classe camponesa.
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1. O mito folclórico e o grupo social

A formação de um mito sempre esteve envolta em muitas interrogações. Mas,
devido à sua importância no imaginário de qualquer grupo social, a principal questão
para análise do mito é determinar a sua função intrínseca no grupo. Ao inserir este
subcapítulo, objetivei trazer, antes da análise do mito feminino da serrana, uma
reflexão sobre a presença deste no imaginário de uma coletividade. Principalmente
quando se trata do período medieval, onde o imaginário é construído por um sistema
simbólico. Segundo Jaques Le Goff37:

O imaginário transborda o território da representação e é levado adiante
pela fantasia, no sentido forte da palavra. O imaginário constrói e alimenta
lendas e mitos. Podemos defini-lo como o sistema de quimeras de uma
sociedade, de uma civilização que transforma a realidade em visões
ardentes do intelecto. Em seguida, o imaginário deve ser distinguido da
simbólica. O pensamento do Ocidente medieval realizava-se através de um
sistema simbólico, a começar pelas constantes correspondências entre o
Novo e o Antigo Testamento, pois o primeiro é a tradução simbólica do
segundo.
LE GOFF, 2011, p. 12

Seguindo a linha de pensamento de Le Goff, o imaginário reforça o mito e o capacita
de representação do grupo. Entretanto, a vertente mais comum é ser o mito uma
resposta para uma indagação que não encontra explicação racional, tanto no plano
objetivo, quanto no subjetivo e mesmo no científico, onde há uma pretensão em dar
conta dos fenômenos naturais. Porém, se o que o grupo busca no mito é uma forma
de interpretar seus medos e anseios, seus desejos e frustrações, suas vaidades e
interrogações. A questão fundamental é saber se um elemento folclórico, legendário
ou histórico se torna mito para o grupo pela força de representatividade, ou se é uma
criação cultural mitificada por forças políticas com interesses de coerção
comportamental.
Se considerarmos a primeira hipótese, nem todos os indivíduos podem ser
mitificados, somente aquele que trouxer, em sua bagagem existencial e atuação no
grupo, um diferencial do senso comum. Um cidadão jamais se torna um mito, ele
37

GOFF, Jaques Le. Heróis e maravilhas da Idade Média, Tradução de Stephania Matousek. 2. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p.12.
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precisa de um tono especial como a proteção de uma divindade, poderes
sobrenaturais, habilidades incomuns, um fato extravagante em sua história. Porém,
um ser social com tais características só será mitificado pelo grupo através de feitos
reais em prol da cidade ou contra a ela, ou seja, o grupo deve receber do mito
alguma vantagem ou desvantagem pela fama eternizada. Entretanto, para que haja
o mito do bem ou o mito do mal, é necessário um jogo dialético no qual a crueldade
e a benevolência ou a retidão de caráter e a força física se complementem e se
justifiquem. A luta do bem contra o mal é o alimento eterno para a sacralização das
divindades, dos heróis, dos santos, dos deuses, dos mitos.
A segunda hipótese leva o campo da reflexão para outra perspectiva da
importância do mito e seu poder de transmitir e amalgamar ideologias. Se os mitos
são seres criados como aparelhos de coerção, então todos os mitos conhecidos,
desde os tempos mais remotos, estarão a serviço de um sistema que tem por
finalidade a harmonização do homem aculturado, segundo as necessidades do
próprio sistema. Parece que esta hipótese, para o Ocidente, mais se aproxima ao
verdadeiro objetivo e função social dos mitos, inclusive, como já foi colocado, os
mitos do mal, das oposições também estão a serviço dessa coerção, no sentido em
que são execrados e temidos pela polis como uma ameaça à destruição da
harmonia política e social. Daí, alguns mitos, dentro dessa hipótese, terem poderes
sobrenaturais, anormalidades ou poderes sobre-humanos, outros apresentam forma
física disforme, até mesmo zoomórfica. Forma, força e conceito social diferentes do
que é considerado normal.
Não se pode tratar de coerção e seus devidos aparelhos coercitivos do mito
sem tocar nas lendas folclóricas e sua função, principalmente nas regiões afastadas
das grandes metrópoles e dirigidas por um sistema totalitário com base nas
tradições religiosas e culturais. Tratando-se do mito folclórico e legendário, objeto de
estudo deste capítulo, vamos chegar aos mitos femininos e as transgressões em que
eles sempre estão inseridos.
O mito feminino também tem características em comum com qualquer mito,
ou seja, algo de estranho, mágico, encantador, ameaçador ou perverso. Tal caráter
é ampliado por ser feminino, já que o universo dos homens destina à mulher o papel
de objeto de prazer ou de estética doméstica frágil e angelical. A mulher que burla
esta predeterminação, ameaçando a ordem da força masculina adquire, dentro do
grupo, uma imagem mitificada. Tal mito será para o bem ou para o mal social,
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dependendo de como esta ordem é vista e aceita pelo grupo. Os mitos de Antígone
e Creonte ilustram bem essa dicotomia. Antígone, mesmo ferindo as ordens do rei
Creonte, representante do povo, torna-se mito do bem, não só por seguir os laços do
afeto familiar para dar morte justa a seu irmão, Polinices, mas também porque o
reinado de Creonte era tido como tirania.
Os mitos femininos como Diana, as amazonas, as sereias, as mouras, as
esfinges, entre outros mitos legendários, destacam-se por não estarem no mesmo
plano de outros mitos históricos, como Helena de Troia, Cleópatra, Joana D’Arc, a
Papisa Joana, etc. Enquanto aquelas estão diretamente relacionadas às camadas
distintas da natureza, aos elementos místicos, estas foram mulheres provocadoras
de discórdias entre homens apenas pela sua astúcia, força, beleza, bondade,
sedução. O que também as distingue, em geral, é o espaço onde se situam, onde se
defendem contra os invasores, contra os homens. O mito de Diana e das amazonas,
por exemplo, está no plano terrestre, nas florestas, e sua forma se assemelha aos
caçadores em trajes e potência de morte, força e rapidez de movimentos. Já sereia,
a Iara, as nereidas dominam o espaço aquático. Todas defendem o seu espaço
como permanência de seu poder e de seu código de ética. Por isso, considerar a
presença masculina uma ameaça é justificativa para esses mitos femininos
formarem tribos ou se afastarem do cosmopolitismo reinado por homens. Deixar com
que os homens circulem com liberdade entre seus arredores, seja na floresta, seja
na água, seria permitir a perda do domínio da natureza e de suas leis que garantem
a sobrevivência de suas tradições e de sua existência.
Entretanto, o ser humano, porém o mito legendário, especificamente, permeia
a ambiguidade, já que possui a essência humano e o extraordinário do mito. Não se
pode deixar o lado humano e viver somente do que o tornaria mito. O desejo de
satisfazer seus impulsos naturais, que não são específicos do mito, cai no simples
humano. O conflito dessas personagens femininas na mitologia universal é o seu
desejo natural de justiça, de sobrevivência e de sua sexualidade latente. Muitos
mitos femininos, ao afastarem-se do espaço urbano, atraem os caçadores, os
soldados, os pescadores, qualquer homem que adentre em seu espaço de atuação
para saciarem o seu instinto sexual e depois destrui-los.
É essa conflitante ambiguidade mito-mulher que faz dos mitos femininos
elementos especiais para as criações artísticas. O impulso natural latente em
oposição a seu diferencial e receio da presença ameaçadora do elemento corruptor
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oferece dramaticidade suficiente para qualquer artista que busca um tema variado,
cercado de paixão, morte, raiva, injustiças, tensão dramática.
A introdução desses mitos femininos no teatro toma outro aspecto, quando se
fala do teatro do Século de Ouro. Todo o horror causado pelas aberrações das
ações femininas é uma fonte inesgotável para uma época onde a estética artística
vislumbra o excesso, o disforme, o desproporcional. Um grande exemplo para
ilustrar essas características é o mito que vamos analisar a seguir: o mito da serrana
e sua aparição na literatura.

2. A presença do mito da serrana na literatura

A serrana, enquanto personagem transgressora, é o mito divulgado por toda a
Extremadura, especialmente em Monfrague, pelo Tejo e pelo Valle de Jerte e La
Vera. Há versões que se estendem pela Península Ibérica (incluindo Catalunha e
Portugal) e o Arquipélago Canário. Mas a região onde o mito está mais arraigado é
em Piornal, situada na comarca de Valle del Jerte, limita-se com a comarca de la
Vera, e Garganta la Olla, província de Cáceres, Extremadura. Pertence à comarca
de la Vera e a Plasencia. La Serrana de la Vera é uma conhecida lenda do folclore
estremenho.
A lenda da serrana foi bastante explorada por muitos romancistas, cronistas,
poetas e dramaturgos. Na literatura espanhola é bastante comum o mito da mulher
que vive nas serras, nas regiões rurais como grandes caçadoras, lavradoras, por
isso é chamado de serranilla ou vaquera.
El libro del buen amor de Juan Ruiz, Arcipestre de Hita (1283?-1350), escrito
na primeira metade do século XIV, especificamente teve uma primeira redação em
1330 e uma segunda com modificações em 1343, é considerado um mester de
clerecía - obras literárias da autoria de clérigos, não necessariamente sacerdotes,
mas homens, na Idade Média, bastante instruídos, cujos temas eram religiosos ou

50
morais. O autor introduz uma mescla de partes épicas, com fábulas, moralidades,
sermões, apólogos orientais e latinos, cantigas. Por essa variedade lírica e narrativa,
El libro del buen amor também é conhecida como El libro de los cantares.
Há quatro cantos (ver as coplas 959-71, 987-92, 997-1005 y 1022-42) dedicados
às serranas. Em El libro del buen amor, a serrana habita a região de Segóvia:

De cómo el arçipreste fue a provar la sierra e de lo que le contesçió
con la serrana.
Provar todas las cosas el apóstol lo manda:
fui a provar la sierra, e fis loca demanda:
luego perdí la mula, non fallava vianda,
quien más de pan de trigo busca, sin seso anda.
El mes era de março, día de Sant Meder
pasado el puerto Loçoya fui camino prender
de nieve e de graniso non ove do me absconder
quien busca lo que non pierde, lo que tien debe perder.
Ençima de este puerto vime en rebata,
fallé una vaquerisa çerca de una mata:
preguntele, quién era respondiome la chata:
“Yo só la chata resia, que a los omes ata.
Yo goardo el portadgo et el peage cojo,
el que de grado me paga, non le fago enojo,
el que non quiere pagar, priado lo despojo;
págame, si non verás, cómo trillan rastrojo.” (RUIZ, vv.950-65)

Juan Ruiz intercala uma narrativa onde elabora uma autobiografia fictícia. Em
uma cantiga, o eu-lírico narra o seu encontro com as serranas. Em outra cantiga ele
dá voz a ela, oferecendo teatralidade e oralidade pela composição particularmente
rural. O autor personagem ora cita a serrana como vaquera, ora como pastora. Estas
duas formas de tratamento fazem referência indireta ao caráter ambíguo destas
mulheres. O termo vaquera possui uma semântica voltada para a sedução e para a
firmeza de força e habilidade, já o elemento pastora se relaciona ao lado bucólico,
romântico, ingênuo, naturalista. Esta ambiguidade semântica favorece o tema da
serrana sedutora e valorosa, aquela que vai aparecer mais tarde em muitas outras
obras dramáticas e narrativas. O tratamento dado ao tema é por vezes cheio de
ironia e bastante jocoso, inclusive os momentos onde ele tem que satisfazer os
desejos e os pedidos da personagem, geralmente é pagamento em dinheiro, em
troca de algum favor, como abrigo, comida e orientação para prosseguir a viagem.
Há, inclusive, no Cántica de serrana, uma citação a Íñigo López de Mendoza,
Marqués de Santillana (1398-1458).
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La chata endiablada, que Santillán la confonda,
enaventome el dardo, dis: «Por el padre verdadero
tú me pagarás hoy la ronda.» (Idem, vv.999 – 1001)

A inclusão do Marqués de Santillana no poema de Juan Ruiz já anuncia o
emprego do discurso citado a ser visto no decorrer desta análise. O Marqués de
Santillana também seguiu a tendência de explorar novas linguagens e outras
culturas através dos juglares e desenvolveu um tipo de juglar lírico-poético com a
mesma temática de La Serrana de la Vera. Essa composição em versos em
redondilha menor, de fácil memorização e com ritmo de cantiga, é chamada de
Serranillas. Refere-se a um tipo de cantiga rústica, composição lírico-narrativa
cantada aos nobres pelos cantantes (juglares). Sua estrutura é formada por versos
curtos, de linguagem próxima ao popular castelhano. O tema trata de uma mulher
pastora, habitante de serras, e que se encontra com o narrador, que, vivendo em
uma caverna ou cabana, presta favores aos homens que por ali passam, em troca
de presente ou sexo. Ela é acusada pelo desaparecimento de muitos homens. Deste
mito surgiu La Serrana de la Vera, de Luis Vélez de Guevara. As Serranillas do
Marquês de Santillana são um grupo de 10 poemas que tratam de uma moça
pastora e do seu encontro com cada uma delas:

- Serranilla I: La serrana de Boxmediano;
- Serranilla II: La vaquera de Morana;
- Serranilla III: Illana, la serrana de Lozoyuela;
- Serranilla IV: La mozuela de Bores;
- Serranilla V: Menga de Manzanares;
- Serranilla VI: La moza de Bedmar:
- Serranilla VII: La vaquera de la Finojosa;
- Serranilla VIII: La mozuela lepuzcana;
- Serranilla IX: La serrana de Navafría;
- Serranilla X: La vaquera de Berzosa.

O poema Serranilla VII, que segue a mesma linha de mulheres que, além de
se afastarem do mundo urbano devido a algum agravo sofrido feito por um homem,
também habitam cavernas ou cabanas:
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Serranilla VII
La vaquera de la Finojosa
Moça tan fermosa
non ví en la frontera
como una vaquera
de la Finojosa.
Faciendo la vía
de Calatraveño
a Santa María,
vencido del sueño
por tierra fragosa
perdí la carrera
do ví a la vaquera
de la Finojosa.
En un verde prado
de rosas e flores
guardando el ganado
con otros pastores,
la ví tan graciosa
que nunca creyera
que fuese la vaquera
de la Finojosa.
Non veo las rosas
de la primavera
sean tan fermosas
nin de tal manera,
fablando sin glosa
si antes sopiera
d’aquella vaquera
de la Finojosa.
Non tanto mirara
su mucha beldad
porque me dexara
en mi libertad,
mas dixe: -Donosa
-por saber quien era¿dónde es la vaquera
de la Finojosa?
Bien como riendo
dixo: - Bien vengada
que ya bien entiendo
lo que demandades:
Non es deseosa
de amar, ni lo espera
aquesa vaquera
de la Finojosa (SANTILLANA, abril, 2010)

Este poema não tem um senhor rude como elemento masculino, um pastor ou
um religioso, como no poema de Juan Ruiz, mas um cavaleiro nobre que conta a
outros cavaleiros ou amigos o seu encontro com uma vaqueira – la vaquera de
Finojosa. Pode-se conceber como um texto de memória, onde o contexto é
irrefutável, pois está em discurso indireto-livre e discurso direto. Esta técnica
narrativa concede ao autor uma liberdade de narrar e autonomia nas descrições e
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possíveis enganos de informações, como a localização do encontro que somente
cita a fronteira. Inclusive, ao declarar estar perdido, o eu-lírico não coloca seu
discurso em juízo, pois ele conta o que somente viu, como um narrador testemunho,
mantendo a confiabilidade do leitor na existência desse mito folclórico.
Outra obra significativa para o tema da serrana está no auto sacramental com
o título La Serrana de Plasencia, autoria de José de Valdivielso (1560-1638). Neste
auto sacramental, a personagem da serrana não é uma heroína, mas uma adúltera e
fugitiva. As demais personagens são simbólicas: o Engaño é o gracioso, o Esposo
simboliza a traição, o Desengaño é a velhice, a Razón, a Juventud, a Hermosura, o
Placer, com o qual a serrana foge, a Honra, a Santa Hermandad, os Cuadrilleiros e
os Músicos para compor o espetáculo de curta duração. No auto, apresenta-se,
segundo as vestes e os espaços, o tema da oposição de classes. Na introdução da
edição de La Serrana de Plasencia mencionada acima, Jean-Louis Flecniakoska
assim diz:

El ambiente general resulta de la conjunción de los tópicos del Cantar de los
Cantares y de lo tradicional pastoril y serrano. Ciertos protagonistas salen
vestidos de pastor o de labrador y emplean a veces el lenguaje de los viejos
pasos: “¡Hola, aho!” Otros, como Juventud, Gusto u Honra, visten lúcida
indumentaria, señalando así la oposición entre aldea y Corte, es decir, entre
virtudes y vicios.
FLECNIAKOSKA, 1997, p.17

É um auto sacramental que gira em torno da honra defendida, onde a
personagem do Esposo traído é simbolizada por Cristo. Como gênero literário, o
auto tem uma função de divertir, informar e ensinar, em pequenas apresentações,
quase da mesma duração de uma jornada de uma comédia. O importante deste auto
é o espaço de conflito entre a aldeia e a Corte, entre a defesa da honra e a culpa
interior.
As ações giram em torno de uma mulher, guia de ovelhas, pastora de
rebanhos, de força e valentia masculinas e de beleza singular. Algumas versões só
colocam a serrana como uma mulher de grande poder de sedução que arrebata os
soldados, pastores ou aventureiros a seu covil e os mata para se vingar dos próprios
homens por algum agravo sofrido. Gabriel Azedo de la Berrueza (1604-?), em sua
obra Amenidades, florestas y recreos de la Provincia de la Vera Alta y Baja, en la
Extremadura (1667), dedica o capítulo XX à história da serrana como uma mulher
muito gentil, de grande valentia e beleza selvática. Ela se apaixona por um rapaz da
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comunidade, mas é forçada a casar-se com outro, por questões de linhagem. Ao
negar o casamento por conveniência, desesperada, foge para a serra, passando a
viver sozinha entre os animais. Então, a fim de sobreviver em um ambiente hostil,
passa a caçar, além de assaltar, qualquer homem que por ali passasse. Ela seduz o
andarilho, conduzindo-o ao seu leito. Por fim, mata-o para vingar sua honra e não vir
a ser denunciada e descoberta. Este argumento se estende pela dramaturgia com
muitas variantes de causas e consequências da rebeldia da mulher, relações de
poder e domínio do espaço.
O texto de Gabriel Azedo de la Berrueza trata o assunto sob a perspectiva
masculina. O eu lírico consegue fuga por distração e sono da caçadora. Ele
sobrevive à violência da serrana para poder contar ao leitor seu encontro com o
mito, o que justifica, assim, sua fuga:
«Allá, en Garganta la Olla, en la Vera de Plasencia,
Salteóme una serrana blanca, rubia, ojimorena.
Trae el cabello trenzado debajo de una montera,
Y porque no la estorbara, muy corta la faldamenta.
Entre los montes andaba de una en otra ribera.
Con una honda en sus manos, y en sus hombros una flecha.
Tomárame por la mano y me llevara a su cueva;
Por el camino que iba, tantas de las cruces viera,
Atrevime y pregúntele qué cruces eran aquéllas,
Y me respondió diciendo que de hombres que muerto hubiera.
Esto me responde, y dice como entre medio risueña:
«Y así haré de ti, cuitado, cuando mi voluntad sea»
Diome yesca y pedernal para que lumbre encendiera,
y mientras que la encendí, aliña una grande cena.
De perdices y conejos su pretina saca llena,
Y después de haber cenado me dice: «Cierra la puerta»
Hago como que la cierro, y la dejé entreabierta;
Desnudóse y desnúdeme, y me hace acostar con ella.
Cansada de sus deleites, muy bien dormida se queda,
Y en sintiéndola dormida, salgóme la puerta afuera.
Los zapatos en la mano llevo porque no me sienta,
Y poco a poco me salgo, y camino a la ligera.
Más de una legua había andado sin revolver la cabeza,
Y cuando mal me pensé, yo la cabeza volviera,
Y en esto la vi venir bramando como una fiera.
Saltando de canto en canto, brincando de peña en peña.
«Aguarda, me dice, aguarda; espera, mancebo, espera;
Me llevarás una carta escrita para mi tierra;
Toma, llévala a mi padre; dirásle que quedo buena»
«Enviadla vos con otro o sed vos la mensajera». (CARBAJO,1996, p.230-1)

Nesse fragmento, o poeta emprega o recurso do discurso direto na mesma
maneira que o Marqués de Santillana. Logo, também traz o mito à realidade. Esta
forma de contar o encontro com a serrana, dando a ela uma voz na narrativa
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remonta à teatralidade da tradição oral, ao contar com a presença da atuação; ou
seja, o tom de voz e gestos que caracterizem esses seres fora da anormalidade.
O mito folclórico da serrana se estendeu em vários textos de gêneros variados,
inclusive, em ensaios etnográficos. Sobre esse ecletismo do mito, diz Valeriano
Gutiérrez Macías38.

De este personaje se han ocupado Lope de Vega, el «Fénix de los
Ingenios» en «El peregrino en su patria»; Luis Vélez de Guevara, en «La
serrana de la Vera»; José de Valdivieso, en un drama de igual nombre. En
la literatura moderna, el venezolano Rómulo Gallegos, en su novela «Doña
Bárbara»; el poeta catalán Eduardo Marquina también hizo suya la leyenda
que desarrolló en poemas escénicos. Asimismo se sintió tentado por este
tema el escritor cauriense Tomás Martín Gil, y nada digamos de Julio Caro
Baroja, el famoso etnógrafo y académico de las Reales Academias de la
Historia y de la Lengua. El escritor y poeta verato Felipe Jiménez Vasco,
más conocido por el seudónimo de «El Ruiseñor de la Vera», que vive en
Cuacos de Yuste, consagrado a cantar su bellísimo rincón, ha tratado
reiteradamente el asunto de la Serrana de la Vera en poemas y artículos
literarios, desarrollando la leyenda que entremezcla con la historia de Yuste
y su fundación, sin alterar para nada la misma.
MACÍAS, 1988, p.39-43

No teatro seiscentista, centro desta tese, encontram-se Baltasar Enciso com
seu auto sacramental La Serrana de la Vera o La Montañesa (1618); Lope de Vega
também explora o mesmo tema em La Serrana de la Vera o de Plasencia (1603) e
Las dos bandoleras (1630); Tirso de Molina (1579-1648) possui sua serrana com La
condesa-bandolera ou La ninfa del cielo (1613); Calderón de la Barca (1600-1681)
com La bandolera de Italia ou La enemiga de los hombres (1728?).
São muitos os exemplos do aparecimento de uma serrana, principalmente na
segunda metade da Idade Média, onde parece haver um maior contado entre os
nobres e os chamados vulgos, principalmente nos mesteres de juglares, através de
uma tradição oral, pois os juglares recitavam as cantigas para distração de nobres,
reis e para o público em geral. Como já anunciando, a serrana imortalizada pela arte
dramática e que será foco de análise é La Serrana de la Vera (1613), obra de Luis
Vélez de Guevara (1570-1644).

38

Trecho presente no artigo “La Serrana de la Vera en el Folklore”, publicação de número 92, cujo
editorial trata da violência presente na sociedade, principalmente nas festas populares, no caso de
La Serrana de la Vera, a festa popular em Piornal, com o sacrifício de touros ao final.
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3. As serranas de Luis Vélez de Guevara e de Lope de Vega

As versões criadas do mito da serrana por Lope de Vega e por Luis Vélez de
Guevara são as mais conhecidas e difundiram o mito para além das fronteiras do
gênero dramático. Entretanto, mesmo com igual argumento e mesmo título, a
abordagem, a caracterização e o papel social do mito em seu espaço de atuação
são diferentes.
Francisco Gutiérrez Carbajo, em seu estudo intitulado La evolución de uma
leyenda (1996), mostra algumas diferenças entre os argumentos das obras de Vélez
de Guevara e os de Lope de Vega:

Lope y Vélez sitúan la acción de la obra en una época distinta: Vélez de
Guevara, en tiempos de los Reyes Católicos, poco después de la muerte del
príncipe Don Juan; Lope, durante el reinado de Carlos V. También difieren
en la condición social y en lugar de la procedencia de la serranía: Lope la
hace noble y de Plasencia; Vélez de Guevara, villana y de Garganta la Olla.
Por lo que refiere al amante de la serrana, Vélez lo llama capitán Don Lucas
de Carvajal, mientras que para Lope se trata del sobrino de un obispo ya
difunto. Este clérigo, según Menéndez Pelayo – que a su vez se apoya en
las Narraciones extremeñas de Barrantes –, pudo ser el obispo de
Plasencia don Gutierre de Vargas y Carvajal (Menéndez Pelayo, 1949: V,
400).
CARBAJO,1996, p. 238

Essas diferenças podem ser sistematizadas, para melhor visualização,
segundo a tabela a seguir:

LOPE DE VEGA

VÉLEZ DE GUEVARA

reinado de Carlos V

reinado dos reis católicos

Leonarda nobre

Gila camponesa

Plasencia

Garganta la Olla

Bela, com aspectos femininos

Bela, com aspectos masculinos

Perdoada por arrependimento.

Condenação categórica sem direito à
apelação.
Final trágico: Morte por garrote.

Final feliz: Perdão por indulto.
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Apesar de o foco desta tese não é estabelecer comparações, já que deixaria a
análise da serrana de Luís Vélez de Guevara muito ampla, faz-se importante traçar
algumas observações sobre este cruzamento de situações teatrais entre Vélez e
Lope. Com alguns estudos sobre a serrana de Vélez e a serrana de Lope de Vega,
creio que o mais coerente com os objetivos desta tese está na maneira como os
dramaturgos trataram o mito folclórico. A serrana de Lope de Vega foi encenada em
1603, como já dito, mas ela sofreu uma revisão em 1617, segundo Ramón
Menéndez Pidal, nos estudos da edição de 1916 de La serrana de la Vera, de Luis
Vélez de Guevara. Defende o crítico que Lope de Vega não soube dar o trato natural
que tem a serrana de Luís Vélez. Diz o teórico:

La fiereza montaraz y salteadora es inconcebible en una dama como
Leonarda, a quien mueven, para cambiar repentinamente de vida, tan sólo
disgustos con su hermano y una noticia de proyectos de casamiento que a
ella no agradan. En cambio, Gila es una serrana por el nacimiento, por el
género de vida, por el lenguaje villanesco que usa y por el nombre que
lleva; pero con su vida campesina luchan sus pensamientos. El temple
magnánimo de Gila, unido a su complexión varonil, le hace soñar con
hazañas dignas de un héroe, y se ve reducida a ser una triste labradora.
PIDAL, 1916, p. 129.

Nas observações do teórico, a serrana de Lope de Vega (Leonarda) não
possui uma situação psíquica coerente à mudança que sofre ao tornar-se
‘salteadora’ e assassina. Seu pathos é feminino e está prometida a D. Carlos, a
quem ama. Fulgencio, apaixonado pela moça, para acabar com o noivado, diz que
D. Carlos irá jurar o irmão de Leonarda para conseguir ingressar na Ordem de
Santiago. Essa mentira a leva a subir para o monte de Garganta la Olla, onde fica
sabendo que seu irmão, a quem defendeu, a prometera a outro. Vendo perdido o
compromisso com D. Carlos e arrependida, jura a si mesma viver nas serranias. D.
Carlos a procura para explicar a mentira de Fulgencio, mas ela não acredita e pede
que ele se cale. Desde então, ela se torna uma assassina. Assim, no segundo ato
da obra, Leonarda faz o seu juramento e matar a todos os que por ela passem:

Claro cielo, Sol hermoso;
agua, viento, fuego, y tierra,
verdes enebros armados,
pardos riscos, blandas peñas.
Murmuradores arroyos,
de mis lastimosas quejas,
ecos, que las vais doblando,
con las sílabas postreras.
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A todos, como testigos
de mi voluntad sin fuerzas
hago juramiento, y voto,
de no volver a Plasencia.
De vivir entre estos montes,
en las más cóncavas cuevas
entre los silvestres gamos,
y entre las cabras montesas.
De aborrecer a los hombres
y de tratar con las fieras;
de salir a los caminos
y hacerles notable ofensa;
de matar y de herir tantos,
que haya por aquestas cuestas
tantas cruces como matas,
tanta sangre como adelfas;
de vestir de sus despojos,
y de ser en esta sierra
una esfinge más cruel
que la que escriben de Tebas. (II, p 253)

Lope de Vega expressa um estado de ódio e euforia com elementos da
natureza. Porém, esta descrição é de uma natureza bucólica, que não condiz com a
situação apresentada. Por outro lado, este mesmo juramento feito pela serrana de
Luis Vélez (Gila) apresenta uma expressividade condizente com a situação de
desagravo; ou seja, ser desonrada pelo capitão do exército dos reis católicos, na
batalha contra os mouros em Granada.

Bien dezís. Dadme un caballo
que imite a mis pensamientos,
y tú, Madalena, dame
de vestir; tú, Pascual, luego
dos escopetas me carga;
tú, Mingo, convoca al pueblo
para que salgan a darme
ayuda; y ruego a los Cielos
que ofendidos no castiguen
a mi enemigo primero,
ni que primero que yo
ninguno le mate, siendo
restaurador de mi honra,
que por estos brazos mesmos
mi agravio quiero vengar,
que sólo a todos les ruego
que vengan a ser testigo
de la suerte que me vengo.
Y guárdense de mí todos
cuantos hombres tiene el suelo
si a mi enemigo no alcanzo,
que hasta matarlo no pienso
dexar hombre con la vida;
y hago al cielo juramento
de no volver a poblado,
de no peinarme el cabello,
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de no dormir desarmada,
de comer siempre en el suelo
sin manteles, y de andar
siempre al agua, al sol y al viento,
sin que me acobarde el día
y sin que me venza el sueño,
y de no alzar, finalmente,
los ojos a ver el cielo
hasta morir o vengarme. (II, vv. 2116-51)

Nesta réplica, o dramaturgo põe todos os elementos que justificam a decisão
eufórica da personagem, após ser desonrada em seu espaço social:
1. Gila cita o povo de Garganta la Olla. Este, segundo a suposição da
personagem, quererá fazer justiça. Nesse ponto, o dramaturgo transmite a
importância de Gila em seu espaço.
2. Gila cita a restauração de sua honra através da vingança, o que acentuará e
tornará coerente os seus crimes posteriores.
3. Como Leonarda, Gila jura ao Céu. Neste jura renegar alguns pontos que a
caracterizam uma pessoa aculturada e assumir, então, um lado selvático:

a) Não retornar ao povoado.
b) Não pentear o cabelo.
c) Não dormir desarmada.
d) Sempre comer no chão.
e) Não dormir.
f) Não voltar os olhos para o céu até morrer ou vingar-se.

Com este juramento, a força dramática torna-se coerente com a forma de
desagravo sofrida pela personagem masculinizada e detentora dos elogios de todo o
povoado pela força e habilidade desde o primeiro ato. Se Gila é uma mulher
masculina e que detém um local de exaltação em seu espaço social, qualquer
agravo sofrido por um homem de outra esfera social e local trará reações
exacerbada, o que justifica um juramento tão enfático e justificado ao por outras
personagens como testemunhas.
Essa diferença de dramaticidade entre a obra de Vélez de Guevara e a obra
de Lope de Vega será confirmada com o desfecho de cada uma delas. Leonarda é
perdoada por indulto, trazido por Don Juan, enviado pela corte de Carlos V. Já Gila é
condenada por Dom Fernando de Aragão, sem direito à defesa como morte
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exemplar. Leonarda, mesmo após ter matado homens inocentes por vingança,
consegue o perdão por indulto real. Logo, a obra de Lope de Vega privilegia
primeiramente o sentimento amoroso e a honra. Por outro lado, Gila é condenada
também por poder real para o exemplo das mulheres espanholas e sem apelar, pois
o delito de assassinato não tem perdão. Nesse ponto Vélez de Guevara privilegia a
justiça e o poder real, acima dos sentimentos. O que traz a dramaticidade à obra,
pois a reflexão sobre a honra e a justiça é o que permeia a nova sociedade que se
apresenta no século XVII. As diferenças entre as personagens proporciona verificar
como o teatro do Século de Ouro foi variado em pontos de vista e em conceitos,
porém com enfoques diferentes.

Com estas diferenças, infere-se que Luis Vélez de Guevara se preocupou em
criar uma obra distinta das demais serranas. Em termos linguísticos, sua serrana
está mais próxima de Extremadura. Ele inseriu aspectos linguísticos da região de
Plasencia, com os ditos populares, ‘refranes’ y um léxico característico da vida
camponesa. Da mesma forma como empregou também uma linguagem rústica,
próxima ao saiaguês, linguagem rústica da comarca de Sayago – província
espanhola de Zamora. Esta língua foi usada no Século de Ouro para caracterizar as
personagens rústicas e camponesas. Também encontramos nas réplicas das
personagens, um verdadeiro estudo paremiológico, bem como trato com expressões
populares frente ao culto barroco trazido pelas personagens representante da coroa.
Concluindo, podemos afirmar que a serrana de Vélez de Guevara se
diferencia das demais serranas encontradas na literatura. Além da linguagem
peculiar regional, o dramaturgo deu ênfase ao masculino em detrimento apenas da
feminilidade. Em relação à construção da personagem, Luis Vélez de Guevara deu à
Gila um tom dramático, visceral e um fim trágico em acordo com o seu delito. A obra
dramática La Serrana de la Vera será analisada, nesta tese, sempre tendo em vista
o seu objetivo principal: mostrar o contato dos mitos folclórico e nacional e, através
dos recursos de cena e da retórica argumentativa empregados pelo dramaturgo,
ressaltar a memória gloriosa dos reis católicos, afim de recuperar a memória
histórica e, simultaneamente, restaurar a imagem de poder aristocrático no reinado
vigente.

61

4.

A retórica teatral nos recursos de cena

Os recursos de cena ou teatrais foram variados no teatro do Século do Ouro,
não somente no que diz respeito ao maquinário empregado para efeitos de
ilusionismos, como também os efeitos retóricos, o que justifica o título deste
subcapítulo. A finalidade desses recursos era, sem dúvida, criar ilusões
espetaculares e persuadir o público. Nesta tese, o objetivo central está na linguagem
e, por isso, tratarei as réplicas e a voz do autor, em didascálias, como um discurso
argumentativo e persuasivo, buscando recursos retóricos em suas variadas figuras
que venham a enriquecer a apresentação das cenas e servir como índice de
construção de uma imagem de poder real.
Como toda fala, todo discurso é um representante da realidade, faz-se
essencial conhecer os seus enunciadores. Da mesma forma que toda réplica é uma
representação do argumento, é fundamental conhecer as personagens, seguindo as
orientações do dramaturgo. Em La Serrana de la Vera, os enunciadores são o mito
folclórico, o grupo camponês de Gila e o mito histórico, o grupo da corte (por parte
de Dom Lucas de Carvajal). Mas, antes de analisar suas réplicas, é necessário
conhecer como esses mitos interferem na vida cotidiana do grupo ao qual
pertencem.
Para qualquer análise sobre a importância do mito folclórico na preservação
do sistema cultural, construtor da identidade nacional, é importante não só realizar
uma investigação histórica desse mito, mas também uma investigação sobre a
influência na população, em termos cultural, social e, inclusive, psíquico. Cabe
ressaltar, para objetivar esta investigação, qual a representatividade dos mitos,
folclóricos e históricos nacionais, quais os objetivos deles na perpetuação ou na
transgressão de ideologias, quais as ferramentas e como elas atuam para
alcançarem tais objetivos, tendo como suporte essencialmente o texto dramático.
Uma comunidade agrícola, por exemplo, estabelece relações entre os mitos
criados pela herança cultural e seu código de ética. Em grande maioria, os mitos
rurais são aterrorizadores e sua função é proteger o entorno de invasões ou evitar a
dispersão de seus componentes. Com a criação dos seres da floresta, a comunidade
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se protege, sente-se segura, a ponto de se tornarem tradição, cultura que envolve
outras esferas sociais, ou seja, um mito. A comunidade transmite oralmente a lenda
com o objetivo de perpetuar suas tradições locais e como forma de modelar o
comportamento da descendência.
A literatura inclui os mitos folclóricos e legendários em seus diversos gêneros.
Eles aparecem sempre como algo desafiador da lei, do poder e por isso são isolados
do grupo ou sacrificados como exemplo para todos, ao mesmo tempo em que revela
o herói sacrificado. Por isso, a literatura tem constantemente apresentado um
antagonista ao poder, à lei, ao status quo, aquilo que é visto como um bem coletivo
pelo grupo que o movimenta, que o aceita ou repele. O mito coloca à prova a ordem
e o poder de decisão do representante da justiça ou da palavra divina; neste caso, a
palavra da coroa. Tal conflito extrapola os limites do mito e ganha triunfo,
principalmente, no teatro, através do jogo de forças, na atuação exacerbada, nos
efeitos cênicos, no clímax e no desfecho dramático e inesperado, onde sempre
prevalecerá a glória do justiceiro. Daí, no caso de La Serrana de la Vera, os recursos
de cena, empregados pelo dramaturgo, serem importantes para o desfecho trágico
da peça. Tais recursos serão analisados também como forma de engrandecimento
dos mitos históricos nacionais que entram em cena.
No fim do século XVI, a crise da aristocracia levou muitos novelistas e
dramaturgos a buscarem temas populares e rurais. O próprio Lope de Vega
desenvolve peças com conflitos entre as pessoas simples, camponeses e a nobreza.
Em Fuenteovejuna, há uma insurreição contra a tirania, o abuso de poder do
Comendador de Fuenteobejuna ao abusar de Laurencia, inclusive exigindo o chama
‘derecho de pernada’, ou seja, manter relações sexuais com as donzelas que
viessem a casar-se com seus vassalos. Na obra Peribañez y el Comendador de
Ocaña (1614) há o tema da defesa da honra do camponês Peribañez. Aqui há o
perdão do rei Henrique IV por se tratar de crimes para defender um agravo que lhe
foi feito pelo Comendador ao querer abusar de sua amada Casilda. El mejor alcalde,
el rey (1635) também é um drama lopesco de honra camponesa. Sancho de Roelas,
lavrador pobre, anuncia ao aristocrata Tello de Neira, senhor das terras a qual é
vassalo, querer casar-se com Elvira de Aibar, sua prometida. Esta é sequestrada
pelo nobre aristocrata e é forçada a ceder a seus desejos. Nesta obra, o rei Afonso
VII de León não só obriga Tello a casar-se com Elvira, como também o sentencia à
morte e dá metade do castelo a Elvira, que recupera sua honra. Estas obras são
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alguns dos inúmeros exemplos de peças nas quais contracenam classes sociais em
conflitos, principalmente no que diz respeito à honra ultrajada. O povo sai triunfante
desses conflitos de defesa da honra masculina ou feminina como símbolo de toda a
comunidade. Entretanto, a vitória do vulgo, do lavrador, da classe fora da esfera da
nobreza é graças à palavra final do rei. Muitas vezes pela justiça, mas outras como
forma de elevar-se diante da massa popular.
Para expressar estes conflitos, os dramaturgos exploraram inumeráveis
recursos de cena aliados aos recursos argumentativos. O dramaturgo coloca em
cena um objeto que representa as classes (coroa, cetro, capa, roupa de pele, foice,
etc), uma mudança no cenário, uma música com um ritmo característico de
determinada classe. Em relação ao argumento, ao discurso teatral, um dos recursos
de cena para dar ênfase ao conflito de classes é unir, no mesmo espaço cenográfico
e momento, a classe não nobre com suas crenças e hábitos em contraste com a
aristocracia e sua autoridade endossada pelo discurso oficial da justiça, da religião e
da história. Serão reis, aristocratas, militares, religiosos, graciosos, pastores,
burgueses, todos em cena da mesma forma em que se configurava o público
receptor das peças e o espaço urbano. Porém, para que houvesse um conflito digno
de ser representado a esse tipo de público heterogêneo, seriam necessários ou o
mesmo nível de nobreza local ou uma coletividade opondo-se ao poder. Em La
Serrana de la Vera, a protagonista Gila e seu pai (Giraldo) são nobres do espaço
rural, isto quer dizer que eles ocupam a função de proprietários de terras. Da mesma
forma, os reis católicos e outras personagens também são nobres no espaço
urbano. Nesse sentido, o jogo de cena se torna amplo e intenso, pois os recursos de
cena estarão em harmonia com os recursos argumentativos. O dramaturgo mostra
essa oposição de classe não só com os recursos visuais, mas fundamentalmente
com argumentos de defesa e acusação de poderes opostos.
Por este encontro de classes, o texto La Serrana de la Vera, de Luis Vélez de
Guevara, reúne as questões fundamentais do impasse dialético entre honra e
justiça. Porém, o importante é perceber como essa obra apropria-se de um mito
folclórico (la serrana) ao encontro com o mito histórico (reis católicos e outras
personagens aristocráticas) para enfatizar a importância deste, através de recursos
retóricos e teatrais.
Gila é introduzida no primeiro ato pictórica e musicalmente. Essa forma de
apresentação vem primeiro na réplica de seu pai (Giraldo) no embate com o Capitão
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Dom Lucas de Carvajal, capitão do exército dos reis católicos contra os mouros em
Granada. O capitão, ao passar por Vera de Plasencia para lutar contra os mouros na
batalha de Granada quer alojar seus homens em Garganta la Olla. Para tal ele
requer a casa de Giraldo por ser a mais rica do local. Ordem que Giraldo nega e o
avisa do valor de sua filha. Este cita o valor pelas suas capacidades físicas
masculinizadas, como se fosse um filho, não uma mulher. Exalta tais valores através
de uma técnica usual na literatura barroca: o retrato. Um bom exemplo de
exploração retórica pelo retrato está primeira jornada, na cena em que Gila é
apresentada pelo ser pai Giraldo ao capitão Lucas de Carvajal:

Giraldo.

una hija me dio el cielo
que podré decir que vale
por dos hijos porque sale
a su padre y a su agüelo,
que fuera de la presencia
hermosa, tan gran valor
tiene que no hay labrador
en la Vera de Plasencia
que a correr no desafíe,
a saltar, luchar, tirar
la barra, y en el lugar
no hay ningún que porfíe
a mostrar valor mayor
en ninguna cosa éstas,
porque de las manifiestas
vitorias de su valor
tienen ya gran experiencia,
que es su ardimiento bizarro.
De bueyes detiene un carro,
de un molino la violencia.
Corre un caballo mejor
que sí en él cocida fuera,
y en medio de la carrera
y de la furia mayor,
que parece que al través
a dar con un monte viene,
suelta el freno y le detiene
con las piernas y los pies.
Esta mañana salió
en uno al monte cazar,
y casi todo lugar
tras ella, que la siguió.
Siempre que la caza ha salido,
por verla con la escopeta
cómo los vientos sujeta,
que ningún tiro ha perdido,
al vuelo de tal manera
que no hay ave que la aguarde,
ni todo el furioso alarde
de los brutos. (I, vv. 129-67)
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Esta apresentação está baseada no valor de sua destreza nas atividades da
região. Para justificar este valor, Giraldo apresenta o argumento da descendência.

Giraldo.

una hija me dio el cielo
que podré decir que vale
por dos hijos porque sale
a su padre y a su agüelo, (I, vv.129-132)

Adiante, Gila também declara sua linhagem:
Don Nuño.
Isabel.
Gila.

¿Qué nombre tenéis?
Llamalda.
Llámanme Gila Giraldo,
hija de Giraldo Gil (I, vv. 944-47)

Nesse fragmento, os nomes Gil, Gila, Giraldo guardam relações significativas,
ou seja, levam o mesmo lexema. Este jogo de lexemas, como recurso linguístico,
mantém a noção de linhagem. O argumento da herança de valores por linhagem
constitui um tipo de recurso conhecido na retórica por argumentação pragmática.
Nesta modalidade, o argumento da linhagem é sustentado como uma verdade
categórica, axiomática, pois a linhagem não é adquirida por nenhum feito ou
conquistada, mas é uma consequência pré-determinada por nascença. Este tipo de
argumento é uma forma de reduzir o discurso do opositor, já que não envolve
noções subjetivas, somente o fato da descendência.
A linhagem como consequência se sustenta pela satisfação ou não de quem
utiliza este argumento. Se essa linhagem traz satisfação e felicidade ao orador,
então o argumento é considerado como incontestável. Por outro lado, se a linhagem
traz malefícios e insatisfação, o orador não usará este argumento. O perigo é este
argumento, na segunda hipótese, ser usado pelo opositor do orador. No caso da
protagonista Gila, a consequência da linhagem é o reconhecimento social, por isso é
satisfatória e declarada. Isso está explícito na didascália do primeiro ato, onde Gila é
apresentada por toda a companhia atuando como a comunidade aldeã de Garganta
la Olla:

Suenen relinchos de LABRADORES, y vayan entrando por el patio cantando
TODA LA COMPAÑÍA, menos LOS DOS que están en el tablado con coronas de
flores, y UNO con un palo largo y en él metido un pellejo de un lobo con su
cabeza, y OTRO con otro de oso de la misma suerte, y otro con OTRO de
jabalí. Y luego, detrás, a caballo, GILA, la Serrana de la Vera, vestida a lo
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serrano, de mujer, con sayuelo y muchas patenas, el cabello tendido y una
montera con plumas, un cuchillo de monte al lado, botín argentado y puesta
una escopeta debajo del caparazón del caballo, y los que cantan esto hasta
llegar al tablado, donde se apea: (I, p.86-87)

Essa didascália explícita, em forma de retrato, funciona como recurso cênico.
Toda a companhia como representação da comunidade da vila e os aparatos
levados por Gila são signos do valor de sua força e habilidade como domadora
(coronas de flores, pellejo de lobo, oso, montera, cuchillo, botín, escoleta). Na
didascália acima, não se pode dizer que é um coro que apresenta Gila, mas toda a
companhia vai atuar em forma de coro para que a atmosfera no palco seja de festa,
de aclamação de uma heroína, de um símbolo social. Esta grandiosidade de vozes
para a apresentação de Gila opõe-se ao final da obra, na qual a atmosfera é
silenciosa, objetiva e com uma simples réplica de Dom Rodrigo Girón39:

Rodrigo.

Aquí acaba
La Serrana de la Vera,
Que fue prodigio en España.(III,vv.3304-3306)

Tal oposição entre o exórdio e a peroração40, ou seja, início e o fim da obra, é
um dos recursos cênicos bastante presente nas tragédias. A fala final por uma só
personagem dá um ritmo fúnebre e apático, próprio de uma peroração trágica, em
oposição ao início onde toda a companhia entra em cena exaltando a sua heroína.
Retornando ao argumento da linhagem como argumento pragmático, segundo
Chaim Perelman, o pragmatismo é ampliado quando o fato é de conhecimento geral,
ou seja, toda a vila reconhece os valores de Gila. Nesse ponto, não há necessidade
de uma verificação do auditório ou do ouvinte. Entretanto, Luis Vélez de Guevara
continua com o mesmo pensamento pragmático ao justificar o valor de Gila, não
somente pela linhagem, mas através da destreza e da força, realçadas pela réplica
do pai Giraldo.
A próxima apresentação da personagem protagonista é anunciada pelos
lavradores que compõem toda a companhia teatral pelo estilo métrico em coplas,
uma fórmula lírica tradicional, mais conhecida como redondilha maior, versos de sete
39
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sílabas. A copla é uma estrutura funcional para a época e para a função narrativa do
teatro do Século de Ouro, pois ela é simples, oferece ritmo, por isso de fácil
memorização, após ser cantada pelo coro, com foi visto anteriormente. A copla
apresenta Gila de forma pueril e feminina:
Copla.
A flores sale al prado
la Serrana de la Vera,
bizarra puesta a caballo,
la Serrana de la Vera.
En crenchas lleva el tocado,
la Serrana de la Vera,
ojos hermosos rasgados,
la Serrana de la Vera,
lisa frente, rojos labios,
la Serrana de la Vera,
pelo de ámbar, blancas manos,
la Serrana de la Vera,
cuerpo genzor y adamado,
la Serrana de la Vera.
¡Quién como ella,
la Serrana de la Vera!
A dar flores sale a valle
la Serrana de la Vera,
genzor cuerpo, hermoso talle,
la Serrana de la Vera.
Su belleza y su Donaire,
la Serrana de la Vera,
viene enamorando el aire
la Serrana de la Vera.
Sus ojos negros y graves,
la Serrana de la Vera,
no hay quien mire que no adame
la Serrana de la Vera.
Dios mil años mos la guarde,
la Serrana de la Vera,
y la dé un galán amante,
la Serrana de la Vera,
para que con ella case,
la Serrana de la Vera,
y para a los Doce Pares,
la Serrana de la Vera.
¡Quién con ella,
la Serrana de la Vera! (I, vv. 207-244)

O canto dos lavradores descreve em forma de retrato a beleza rural de Gila.
Nessa descrição, o dramaturgo se preocupa em citar os olhos “negros y graves”
para situar uma aparência rude de Gila com aproximação às feições mouras ou
judias. A cor morena de Gila segue alguns exemplos de outros autores que também
caracterizaram a personagem da mesma forma, mas não somente como signo de
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maldade, desvio ou aparência moura. Um bom exemplo dessa aparência sem
estereótipo encontra-se em Égloga representada en la misma noche de Navidad
(1492), de Juan del Encina (1469 -1529). O autor mostra o nascimento de Jesus
Cristo e descreve Maria como morena:

Pues Aquel que nos crió
por salvarnos nació ya.
¡Huy, ha! ¡Huy, ho!
Que aquesta noche nació.
Una virgen de quinze años,
morenica, de tal gala
que tan chapada zagala
no se halla en mil rebaños:
nunca tal cosa se vio.
¡Huy, ho!
Ni jamás fue ni será.
¡Huy, ha!
Pues Aquel que nos crió
por salvarnos nació ya.
¡Huy ha, huy ho!
Que aquesta noche nació. (Idem, vv. 233-48)

Algumas canções descrevem a serrana também como morena. Há, no artigo
de Pedro Manuel Piñero e Atero Virtudes41, a questão com exemplos do cancioneiro
popular onde a serrana também é caracterizada como morena. Ele faz algumas
considerações sobre esta aparência e suas implicações com um arquétipo muito
empregado pelo teatro:

La presentación de la serrana en nuestras versiones se reduce, de modo
uniforme, al retrato idealizado de la misma: es alta, rubia y muy bella.
Debemos resaltar que, frente a esta descripción basada en el canon de la
belleza tradicional, la mayoría de nuestros textos señala que la serrana es
también ‘muy morena’. Es cierto que en muchos de los ejemplos de las
otras zonas que nos están sirviendo de punto de referencia en este análisis,
se indica que la protagonista es ‘ojimorena’; parece probable que lo inusual
del término haya provocado su sustitución por la fórmula más fácil de “muy
morena”, pero también pudiera interpretarse esta variante como una
premonición, por parte de los informantes andaluces, de la maldad que
inmediatamente va a manifestarse en el comportamiento de la serrana, ya
que es sabido que en la literatura tradicional el color moreno conlleva las
notas de fealdad e incluso de reprochables comportamientos éticos.
PIÑERO, 1987, p.406-407
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PIÑERO, Pedro Manuel et VIRTUDES, Atero Burgos. El romance de La Serrana de la Vera. La
pervivencia de un mito en la tradición del Sur. Dicenda: Cuadernos de filología hispánica, Nº 6, 1987,
pp. 399-418.
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Esta especulação sobre as noções de comportamento pela aparência étnica
não está nos objetivos desta investigação. Porém, por outra leitura, esta informação
pode ser utilizada também como um recurso de cena. Através da caracterização do
ator, o dramaturgo contrapõe Gila à estética europeia e divide descritivamente as
classes sociais pelos dois traços físicos, bem como introduz um signo teatral por
analogia: o castigo à heroína com traços mouros é signo da derrota dos mouros na
retomada de Granada e, por indução, glória aos reis católicos. Os traços morenos e
rudes de Gila, certamente, não são os responsáveis pelo seu final, mas foram os
seus delitos julgados pelo rei Dom Fernando de Aragão. Porém, por que o
dramaturgo colocou uma mulher de com traços mouros, se não há nenhuma
informação de que a personagem tenha uma ascendência moura? Essa
possibilidade de leitura, tendo base na semiologia, poderia ser refutada se o texto
dramático não tivesse a capacidade de explorar todos os signos possíveis.

A

encenação recebe apoio da indumentária e da caracterização ou características
físicas dos atores. A pele morena, os cabelos e olhos negros como signos culturais
falam mais que simplesmente efeitos cênicos. Eles são demonstrativos das
diferenças, do caráter bélico dos mouros, da força, da beleza rústica. A
caracterização do ator também é um signo teatral a ser levado em consideração no
momento de uma análise da obra dramática. Isso é mais intenso quando se trata de
uma obra construída com todas as variantes de tema folclórico e de conflitos locais
do campo à corte, culturais e sociais que formaram contexto do Século de Ouro.42
Grande parte da companhia entreva em cena para dar grandiloquência e
espetacularidade a um ato, geralmente o primeiro. Em La Serrana de la Vera, este
grupo forma o coro, vestidos de lavradores, também deseja vida longa, felicidade no
amor e os Doze Pares, segundo os históricos medievais doze cavaleiros de Carlos
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Pedro Manuel Piñero (Profesor Emérito do Departamento de Literatura Espanhola da Universidade
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Filologia Hispânica pela Universidade de Sevilha e Catedrática de Literatura Espanhola na
Universidade de Cádiz) no artigo El romance de La Serrana de la Vera. La pervivencia de un mito en
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comportamento de Gila, enfatizado pelos outros elementos que ela vem vestida. Entretanto, não é
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Magno43. Esta descrição, através dos adjetivos e locuções adjetivas coordenadas,
constitui uma pintura verbal, traço específico do teatro barroco. O objetivo do
dramaturgo é exaltar uma mulher pela beleza física para depois contrapor tal beleza
ao comportamento desviante, ao seu fim trágico e enfatiza o motivo central da obra.
Essa oposição entre a beleza feminina e o comportamento rude e masculino da
personagem rompe o padrão teatral da época, no qual a mulher a ser cortejada é
dona de uma beleza angelical europeia e de um caráter cortês.
A réplica de Giraldo é construída por uma narrativa grandiloquente, dinâmica,
o que reforça o caráter masculino e heroico de Gila e é por ela, dona desta
habilidade, força e coragem, que o coletivo camponês passa a ser representado.
Gila é uma heroína local, o que não deixa de torná-la também sedutora, cercada por
um erotismo característico da natureza rude, selvática. Por outro lado, a
apresentação do coro ressalta a feminilidade, a beleza e o valor através de uma
descrição pictórica e estática. Essa forma de apresentação ressalta a sua
feminilidade tão necessária para o desenvolvimento do enredo e para a justificativa
do encanto do Capitão Dom Lucas de Carvajal.
A repetição do verso que leva o título da obra – La Serrana de la Vera – é um
recurso rítmico e teatral de movimento e musicalidade particular do coro, que tinha
como função no teatro clássico dialogar com as personagens e espectadores. Neste
diálogo, a repetição também é uma forma de memorizar o título, divulgar a
personagem protagonista e a própria obra.
Outro ponto importante presente na réplica do coro é o desejo de um galán
amante para Gila. O coro anuncia o argumento do texto que gera o drama até o
desfecho: a decepção de Gila com o Capitão Dom Lucas de Carvajal. O anúncio dá
ao texto um determinado desencontro entre o desejo da comunidade da qual Gila é
originária e o seu destino de mortes e vingança. Ou seja, o fim de Gila não ratifica as
expectativas da comunidade rural, a qual ela representa. Nesse ponto Luis Vélez de
Guevara introduz para o espectador um índice do que virá suceder com o Capitão
Dom Lucas no próximo ato. O capitão, ameaçando incendiar a vila, consegue a mão
43
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primeira união da lenda com o mito histórico.
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de Gila, prometida pelo seu pai. Após seduzi-la e desonrá-la, o capitão a abandona,
somente para se vingar de desobediência a um militar do alto escalão do exército
vitorioso. Primeiro ele é expulso de Garganta la Olla e é expulso pelas mãos de uma
mulher, o que acentua a gravidade da desobediência perante o seu exército. O
dramaturgo, através dos motivos de honra e desonra dá à obra o efeito causaconsequência: a desonra do Capitão por Gila gera a desonra de Gila pelo capitão.
Sintetizando, os interesses do pai e do coro são contrapostos pela forma da
apresentação da protagonista:

Apresentação do pai
(narração - dinamismo)
a saltar, luchar, tirar
De bueyes detiene un carro
suelta el freno y le detiene
con las piernas y los pies
que ningún tiro ha perdido

Apresentação do coro
(descrição - estaticismo)
ojos hermosos rasgados
cuerpo genzor y adamado
Sus ojos negros y graves
genzor cuerpo, hermoso talle
lisa frente, rojos labios

Estes recursos que o dramaturgo emprega na apresentação da protagonista
são mecanismos de criar expectativas na plateia, ao longo do texto, a glória da
protagonista transforma-se em morte em público, porém de piedade e castigo. Estas
forças antitéticas entre a apresentação e o desfecho também estão presentes em
outros recursos. A peça fugiu da linearidade estrutural e buscou dar vida e
dinamismo a um tema já bastante conhecido. Este é um caminho para explicar como
se deve persuadir um público que é conhecedor do enredo, por este ser um
elemento cultural do grupo.

4.1

A descrição na formação de juízo de valor

A presença da descrição em uma narrativa de testemunho tem por finalidade
principal, muitas vezes, a ratificação de um conceito, pois o autor pode intensificar a
beleza ou a fúria do objeto observado de acordo com o seu objetivo. A retórica vê
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nesse recurso um maniqueísmo da linguagem, pois se pode escolher o que se
deseja descrever para louvar, defender, acusar ou censurar. Se o orador narra um
ato nobre de um inimigo, não intensifica sua descrição. Mas se o ato for execrável,
então a descrição acentua uma imagem desagradável. O mesmo ocorre se o
narrador narra o próprio ato, pode acentuar o que for de seu interesse para
persuadir o ouvinte a admirá-lo.
No verso 273 ao verso 335, Gila conta com detalhes como abateu um javali.
Ela narra sua destreza e força em um universo masculino atuando em um ambiente
adverso de caçadores e lavradores. Nessa narrativa, Vélez de Guevara introduz
muita descrição com recursos variados na morfologia dos principais signos para a
leitura teatral da réplica.

Gila.

Yo corría
tras de un corzo, al viento igual,
y al descubrir el cristal
de una hermosa huente fría,
que hendo a unos ruiseñores
cariño, porque callaba,
y tan en tanto ensartaba
perlas en hijos de flores,
en colchones de alhelíes
un sangriento jabalí
vi hechado, que desde allí
perlas trocaba a rubíes,
que tan caro le convida
la hermosa fuente de beberlas,
que por la sed de las perlas
daba la sangre y la vida.
Apenas sintió el roído
cuando puesto en cuatro pies,
el fiero animal montés,
de espuma y sangre teñido,
desenvainó del cristal
de la huente los colmillos,
que son mortales cochillos
y el espumoso animal
al caballo arremetió,
terrible y determinado,
lo que alcanzó por un lado,
y huértele la vuelta yo
Vuelve otra vez sobre mí,
y yo revuelvo sobre él,
y más airado y crüel,
el cerdoso jabalí
otra vez arremetió
a los pechos del caballo.
Pudo herillo, a no apartallo
con tanta destreza yo.
Vuelvo las ancas, aflojo
el freno, doyle al ijar
la espuela, y vuélveme a dar
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asalto con su sangre rojo.
Tuerzo el cuerpo, y sobre el lado
izquierdo pongo el cañón,
corre el gatillo al fogón
y al pardo plomo colado,
el sediento pedernal,
y apenas sufre que ocupe
la pólvora, cuando escupe
contra el sangriento animal
un rayo que le reciba
por la vista y las orejas,
y partiéndole las cejas
di con él patas arriba.
Maté este lobo después,
y ese oso fiero, señor,
y de la caza menor,
alguna que entre los pies
el caballo atropellaba
y con los perros corrimos.
Y con esto nos volvimos
como ardiendo el sol bajaba,
deseosa que esta tarde
vamos a ver a Plasencia
las fiestas con tu licencia. (I, vv.274-335)

1. Adjetivos de carga semântica forte para o animal inimigo:
sanguinario jabalí (v. 282)
el fiero animal montés (v.291)
el espumoso animal (v.294)
el sediento pedernal (v. 317)

2. Força e astúcia para o caçador (orador):

Pudo herillo, a no apartallo
con tanta destreza yo
(vv.307-08)

3. Jogos de direcionamento de cena em revezamento visual, ora no animal, ora
humano em Gila para dar movimento à luta e nivelar as forças:

Vuelve otra vez sobre mí,
y yo revuelvo sobre él
(vv.301-02)

4. A antítese entre o início com adjetivos de campo semântico galante e singelo e o
final com a luta sangrenta entre ela e o javali. Esta mudança de argumentação
acentua o perigo da fera e a coragem do orador ao narrar o abate.
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5. Introdução de outras feras com seus adjetivos de mesma noção semântica para
acentuar a coragem do orador:

Maté este lobo después,
y ese oso fiero, señor,

(vv. 325-26)

Estes recursos, nos quais a descrição favorece o orador (Gila) e desfavorece
o adversário (o javali) é bastante comum no discurso judiciário. Com ele, o orador
pode selecionar os determinantes de seu interesse e fazer sobressair suas ações
em detrimento das ações de seu adversário.
O teatro aurisecular abriu as portas para o naturalismo neoclássico em
oposição ao urbanismo crescente e às indefinições desse crescimento. Logo, estas
descrições de cenas tradicionais do universo dos pastores opõem-se ao ambiente
palaciano do teatro elisabetano, além de ser um panegírico ao espaço rural e a
honra e orgulho da vida de pastor. Juntamente com esses temas pastoris, a seleção
de determinantes voltados para a natureza ou para a cultura dos lavradores,
vaqueiros e pastores serão usuais nesta obra. No teatro do Século de Ouro, esta
forma retórica remonta aos ensinamentos de Aristóteles. Para ele, a argumentação é
uma forma de cristalizar os atos do opositor e dar movimento e imagem aos seus
atos em prol de sua própria imagem. Assim, a descrição assume o papel de duplo
método. Nesse momento, Gila é uma heroína e a recurso da descrição a favorece,
mas também Gila passa a criminosa, então a descrição com signos de semântica
negativa a desfavorece. Esta é uma das características da descrição enquanto
recurso retórico.

4.2

O gênero epidíctico como recurso de autovalorização

Entraremos

agora

na

questão

particular

do

gênero

epidíctico

ou

demonstrativo, referente ao elogio ou à censura, segundo os conceitos de
Aristóteles e de Chaim Perelmam.
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O retorno do gênero demonstrativo ou epidíctico à literatura, no século XVII,
deu à retórica uma nova face que estava somente reservada aos textos jurídicos e
deliberativos, principalmente no século anterior, calcado nas questões racionais e
valorização das ciências naturais e humanas. A retórica tornou-se também uma
ferramenta para questões de juízos de valor, atuando sobre o discurso e suas
distinções em pathos e o ethos do orador e do público, respectivamente, rechaçando
a ideia de que os argumentos só têm valor se o discurso estiver centrado no logos,
na objetividade. Pathos, ethos e logos44 são formas de argumentos empregadas
para convencer através do discurso. Ethos está baseado no caráter do orador, ou
seja, ele faz por merecer a confiança do auditório. Pathos está direcionado ao
ouvinte, ao auditório, na emoção que o discurso provoca em quem o ouve, um
sentimento favorável ao orador. E Logos está no próprio discurso, através de
argumentos que busquem a objetividade e a verdade através de provas ou
exemplos.
Para Aristóteles, o elogio deve estar calcado em um ato que vem a ser útil
para outrem e dele se mostra a magnitude da virtude. Ele considera a justiça e a
coragem as mais importantes das virtudes. Diz Aristóteles que “A coragem é útil a
outrem na guerra; a justiça o é na paz como na guerra.” (Aristóteles, s.d., p. 60).
Trazendo este conceito para o teatro, os elogios são aceitos pelo público na medida
em que ampliam ou o ato elogiado ou o agente elogiado.
Para o texto dramático, este recurso de ampliação pelo elogio é útil, pois é
capaz de persuadir o público, já que estabelece um conceito para a personagem,
uma imagem que definirá o seu juízo, os papéis de protagonista e antagonista, a
opinião sobre os atos, a condenação ou absolvição. A retórica do teatro barroco é a
mesma retórica da justiça e o teatro é o palco onde a vida desfila a felicidade ou a
tragédia, os elogios ou as censuras, as relações pessoais ou as relações de poder.
Por isso, cabe ao dramaturgo empregar os argumentos no discurso proferido pelas
personagens para expressar esta complexidade. Conclui-se, assim, que o teatro
barroco valoriza o pathos e o logos. Expressar juízo de valor é um recurso para dar,
entre muitas finalidades, verossimilhança, emoção nas réplicas e colocar em cena os
conceitos positivos ou negativos, agradáveis ou não que gerarão conflitos pela
possibilidade da discordância pessoal ou coletiva.
44

Aristóteles emprega esta distinção, em Arte Retórica, cap. II, §.2, quando trata dos tipos de provas
fornecidas pelo discurso. Aristóteles. Arte Retórica.p.33.
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Esses conceitos se apresentam nas réplicas e, assim, definem o tema através
do logos (argumento) de cada personagem. Tanto o rei Fernando de Aragão, quanto
a rainha Isabel de Castela irão expressar seus elogios a Gila na cena onde ela
aparece com a destreza e força masculinas ao dominar o touro:

Descúbrese agora entre los paños la cabeza
del toro solamente, y ella echándole patas arriba.

Gila.
Fernando.
Isabel.
Fernando.
Don Nuño.
Fernando.

Don Nuño.
Fernando.
Isabel.
Gila.

Don Nuño.
Isabel.
Gila.
Isabel.

Ya saben la huerza mía
los novillos de la Vera.
¡Qué valerosa mujer!
No he visto mayor valor!
!Hola, Don Nuño!
!Señor!
Mercedes le quiero hacer
a esa mujer. Sabed de ella
¿de dónde es?
¡Ah, labradora!
¿de dónde es?
Enamora
verla tan valiente y bella.
Con reverencia y perdón,
soy de garganta la Olla,
que de tan bizarra polla
fue otra igual el cascarón
que no hue menos gentil.
¿Qué nombre tenéis?
Llamalda.
Llámanme Gila Giraldo,
hija de Giraldo Gil.
La labradoraza es brava (I, vv. 929-50)

Dirigindo-se à La Serrana de la Serra, nesta cena, os adjetivos de valor e de
beleza dados à Gila pelos reis católicos (valerosa, valiente, bela, brava) podem ser
repassados a eles mesmos, em uma leitura de correlação discursiva. Tal processo é
comum na retórica, quando se trata de intenção do discurso.
Em La Serrana de la Vera, os elogios desempenham um papel importante
para criar uma expectativa do auditório, já que a personagem protagonista inicia a
obra pelo seu caráter heroico e representativo da honra dos habitantes da vila de
Garganta la Olla e termina de forma imprudente e criminosa, segundo a justiça. Gila
passa de heroína admirada à pecadora digna de pena. Esta passagem de estado
moral e comportamental mantém o interesse do espectador e desperta nele a
reflexão pessoal sobre justiça, perdão e castigo.
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No fragmento a seguir, Luis Vélez de Guevara emprega o discurso epidítico ou
economiástico45 em coplas para introduzir os reis católicos na cena em que ocorre
exatamente em um momento de festa, quando Gila se apresenta reverenciada pela
força, como domadora de touros.

Tocan atabalillos, y salen arriba a una ventana Don
Fernando y Doña Isabel, y siéntanse en dos sillas.
Ya parece que los Reyes
salen a este corredor.
¡Más agradables presencias
en toda mi vida vi!
Helles quiero desde aqui
dos corteses reverencias.
Guárdeos Dios, rRyes cristianos,
y dempués que ambos viváis
cuatro mil años, os vais
al Cielo dadas las manos,
porque casados tan buenos,
como hiedra y olmo, es bien
que aquí y en el Cielo estén
jamás de gozarse ajenos;
que de vos, alta señora,
ha muchos días que estoy
enamorada, y os doy
los parabienes agora
de los triunfos que gozáis,
de las cosas que habéis hecho,
que bien el valor del pecho
en el semblante mostráis.
Ruego a Dios que no paréis
hasta ganar a Granada,
porque después coronada
de sus granates quedéis,
que dirán bien en la frente
de tan divina amazona.
Vos tenéis gentil persona,
y mal haya yo si miente
en cuanto dice de vos
la fama, y que, si hombre fuera,
por vos sola, me perdiera
y aun así o estoy, ¡por Dios!
Perdone, hermosa Isabel,
vuestro Fernando dichoso,
que lo hue en ser vueso esposo,
como vos en efeto, de él.
Con esto, adiós, que de mal
vos libre, y quede con vos,
y echadme entrambos a dos,
45

O discurso economiástico tem como sinônimo o que louva ou contém um louvor e na Retórica, de
Aristóteles está inserido em um dos três gêneros naturais da retórica, o gênero deliberativo, o
judiciário e o demonstrativo (demonstratio) ou epidíctico. Este último está para o elogio ou para a
censura, por isso ele está calcado no tempo presente. Ele também se detém ou no belo ou no feio,
nas virtudes ou no disforme. Entretanto, estes juízos não são fixos e carregam uma carga grande de
vantagens ou desvantagens em relação a quem pronuncia o louvor ou a censura.

78

Fernando.
Isabel.

vuesa bendición real,
que de hinojos os adoro.
!Qué serrana tan graciosa!
¡Y cuanto se puede, hermosa! (I, vv. 857-901)

Na réplica de Gila, a futura ré, há os louvores e elogios aos reis católicos, e
seus futuros juízes e condenadores. Porém, há, nesta cena, uma reciprocidade nos
elogios, mesmo sendo somente um verso de Fernando de Aragão - “!Qué serrana
tan graciosa!” (I, v. 900) e outro de Isabel de Castela - “¡Y cuanto se puede,
hermosa!” (I, v. 901). Ambos tecem elogios recíprocos e se mostram impressionados
pela atitude e pela representação de poder. Gila, por sua vez, impressiona-se com
os reis católicos e isto ocorre pelo que eles representam para o povo espanhol,
enquanto Fernando e Isabel impressionam-se por Gila pela fama que tem como o
orgulho dos camponeses e por sua beleza. Nessa mesma cena, Vélez de Guevara
traça uma reciprocidade de impressões, uma admiração recíproca entre os reis da
esfera da corte (os reis católicos) e a rainha da esfera rural (Gila). Podemos
considerar a reciprocidade colocada pelo dramaturgo como um recurso retórico, no
qual o ato de elogiar é também valorizar-se, Ao enaltecer uma pessoa de classe
social inferior (Gila), os oradores (Fernando de Aragão e Isabel de Castela)
enaltecem a eles mesmos através da imagem de reis justos e humildes,
reconhecedores do valor dos camponeses. Não se pode deixar de observar que o
teatro barroco tinha um grande público de vulgo, no qual grande parte era formada
por camponeses migrantes das áreas rurais para a corte. Nesse momento é onde
uma leitura com base na retórica da argumentação eleva o texto dramático como
uma construção de intenções.
Nenhum dos dois mitos, Gila e reis, são sabedores do destino, por isso os
elogios são coerentes em relação à época e à cena: festa de celebração à honra dos
reis católicos presentes agora em Plasencia, uma comunidade agrícola, em um
espaço especificamente oposto ao espaço cultural da coroa. Gila elogia os reis pelo
projeto da retomada de Granada e em outras vitórias sobre os mouros:

los parabienes agora
de los triunfos que gozáis,
de las cosas que habéis hecho,
que bien el valor del pecho
en el semblante que mostráis.
Ruego a Dios que no paréis
hasta ganar a Granada,
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porque dempués coronada
de sus granates quedéis,
que dirán bien en la frente
de tan divina amazona. (I, vv.874-84)

Gila cita especialmente à rainha Isabel com a semelhança às amazonas. Com
esta relação de semelhança, Gila explicita o caráter combatente da rainha. Por outro
lado, o dramaturgo introduz um mito similar ao mito da serrana. Nesta réplica, há um
contato dos três mitos femininos relacionados à questão de poder: as amazonas
como mito legendário; a rainha Isabel de Castela, mito histórico nacional e Gila, mito
folclórico.
Da mesma forma, os reis reverenciam Gila pela sua apresentação como
domadora de touros:

Fernando.
Isabel.

!Qué serrana tan graciosa!
¡Y cuanto se puede, hermosa! (I, vv. 900-1)

Gila elogia o ser e o fazer dos reis católicos, ou seja, elogios por linhagem, por
direito natural e pela empreitada contra os mouros, enquanto os reis elogiam Gila
somente com adjetivos relacionados ao ser. Porém, após a apresentação, o elogio
estende-se também para o agir: a ação de domar touros:

Descúbrese agora entre los paños la cabeza del
toro solamente, y ella echándole patas arriba.
Gila.
Fernando.
Isabel.
Fernando.
Nuño
Fernando

Nuño
Isabel

Ya saben la huerza mía
los novillos de la Vera.
¡Qué valerosa mujer!
No he visto mayor valor.
¡Hola, don Nuño!
¡Señor!
Mercedes le quiero hacer
a esa mujer. Sabed de ella
¿de adónde es?
¡Ah, labradora!,
¿de adónde es?
Enamora
verla tan valiente y bella. (I, vv. 929-40)

O dramaturgo emprega bastante o gênero epidíctico ao citar os reis católicos
e contrapõe, em censura, o comportamento belicoso de Gila. Ora a elogiam pela
força e formosura, ora a censuram pelos crimes. Nesta arenga argumentativa, a
justiça (gênero judiciário) vence o elogio (gênero epidíctico). Daí o argumento da
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justiça ser considerado um argumento pragmático. Não permite a continuidade da
dialética ou uma refutação com o mesmo valor de objetividade. Quando
questionamos o que é ou não é justo, entramos no campo frágil e minado da Ética.
Para Chaim Perelman, em Retóricas (1999), o objetivo do discurso epidíctico
é destacar o orador como consequência do seu próprio discurso, diferentemente do
que se dizia na Antiguidade. Acreditava-se que este argumento tem somente a
função de ornamentação do discurso. Diz Chaim Perelman:

Não vendo claramente um objetivo para o discurso epidíctico, os antigos
estavam, pois, inclinados a considera-lo unicamente uma espécie de
espetáculo, visando ao prazer dos espectadores e à glória do autor,
mediante a valorização das sutilezas de sua técnica. Portanto, esta se torna
um objetivo em si mesma. O próprio Aristóteles parece apreender apenas o
aspecto de ornato, de aparato, do discurso epidíctico. Não percebe que as
premissas nas quais se apoiam os discursos deliberativos e judiciários, cujo
objetivo lhe parece tão importante, são juízos de valor. Ora, essas
premissas, é preciso que o discurso epidíctico as sustente, as confirme.
Esse é também o papel tanto do panegírico quanto dos discursos mais
familiares cujo objetivo é a educação dos filhos. Seu objeto é idêntico em
todos os graus.
PERELMAN, 1999, p.67

Chaim Perelman levanta outra questão: a sustentação e confirmação desta
glória:

Sem dúvida o orador é o ponto de mira e pode ser-lhe atribuída alguma
glória. Porém, examinando com mais atenção, veremos que, para
pronunciar o discurso epidíctico que pode conferir-lhe essa glória, o orador
já deverá ter prestígio prévio, prestígio devido à sua pessoa ou à sua
função. Não são todos que podem, sem ridículo ou vergonha, pronunciar
um panegírico.
Idem, p. 68

A citação acima coaduna com a posição dos reis católicos, pois todo o elogio
dos reis à Gila perpassa pela intenção do dramaturgo em exaltar os reis católicos, de
ampliar a sua reputação de reis justos e humildes, como citado anteriormente. Os
elogios sempre caem para eles mesmos, ainda mais quando o seu prestígio é de
conhecimento público. Não há refutação do auditório quanto aos elogios. Nem dos
espectadores do plano real, nem da população de Garganta la Olla, no plano da
ficção. Segundo Chaim Perelman, nos fundamentos da retórica, a força que o elogio
impõe ao discurso, a relação elogiado e elogiador se complementa na exaltação.
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No texto, as palavras dos reis são definitivas tanto para o panegírico46 (louvor)
à Gila, quanto na censura presente no final do terceiro ato. Apesar de esse poder
totalitário do rei ser uma característica da época, por uma perspectiva retórica da
linguagem, como já dito, quando o orador elogia um benfeitor ou censura um
malfeitor, o elogio recai sobre ele mesmo. Cito Aristóteles sobre o elogio:

O elogio é um discurso que mostra em todo o seu esplendor a grandeza da
virtude. Convém, pois, mostrar que os atos são deveras produzidos pela
virtude. O panegírico tem por objetivo as ações; as circunstâncias que lhes
dizem respeito concorrem para a prova, como por exemplo, uma estirpe
nobre e a educação, pois é verossímil que bons pais tenham bons filhos e
que o homem se mostre tal como a educação o fez. Por isso, os panegíricos
exaltam também os autores das ações, porque os atos são os sinais das
disposições da alma; e a prova está em que louvaríamos até mesmo aquele
que nada fez, se estivéssemos convencidos de ser ele suscetível de cumprir
belas ações.
ARISTÓTELES, s.d., p. 64

Nesse fragmento, Aristóteles define o elogio como uma forma de exaltar as
ações e os autores. Conclui o filósofo que merece um elogio até mesmo quem nada
fez de valor, mas tem disposição de fazê-lo. Ao mesmo tempo está também a
censura. Censuramos as más ações e os seus autores, pois a má ação é suscetível
da sua natureza. Ao elogiar Gila, os reis elogiam a sua destreza e ao censurá-la ao
final, censuram seus atos e a sua índole à maldade. Por isso, os elogios ou as
censuras não deixam de ser um juízo de valor.
Em La Serrana de la Vera, os reis são caracterizados como corretos e justos,
pois, mesmo admirando Gila nos dois primeiros atos, decidem pelo castigo por morte
exemplar, sem apelação ou perdão. Teatralmente, os elogios feitos à Gila pelos reis
católicos intensificam a dramaticidade do terceiro ato, já que a admiração será
rompida quando eles fazem justiça pelos crimes cometidos pela serrana.
conversão

de

elogiada

à

criminosa

sentenciada

tem

como

subtexto

Esta
ou

submensagem a supremacia da justiça que está acima de elementos que trazem
agrado e da linhagem rural. O ato é o único veículo que se deve levar em
consideração para um julgamento justo, esquece-se, então, do seu agente. Essa
caracterização de reis justos e retos em princípios por um dramaturgo do Século do
Ouro é justificada pelo contexto histórico, como já mencionado na introdução.
46

Tipo de discurso próprio para elogiar e manifestar respeito e admiração. Considerado na Grécia
Antiga como um discurso economiástico ou laudatário. O objetivo era dotar a pessoa de um valor
incontestável, por isso, foi bastante empregado na política. Cf. Aristóteles, op. cit. pp. 60-5.
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O enaltecimento é um recurso de retórica que eterniza o objeto enaltecido e,
quanto mais intenso for, inclusive com comparações e analogias convincentes e
amplas, maior será a força da eternização. O mesmo se pode dizer da depreciação.
Por isso, tanto elogiar, quanto depreciar causa o mesmo efeito: trazer um passado
de glórias à crítica situação econômica e política. Ambos ampliam a noção que se
deseja formar do autor do ato.
No texto dramático, ao enfatizar um predicativo de uma personagem, o
dramaturgo define sua função na trama como protagonista ou personagem
pertencente à esfera do bem. Na depreciação, o mesmo ocorre para definir o
antagonista ou outras personagens de seu grupo. Esse processo é importante para
direcionar o conflito, pois o texto teatral é construído sob dois eixos conflitantes: as
forças do bem contra as do mal. Pode-se afirmar que este recurso de retórica
ultrapassa as expectativas do público por inverter os papéis, ou seja, por ora exaltar,
ora depreciar Gila, apresentada como heroína rural no primeiro ato e terminar a peça
como uma criminosa androfóbica.
Esse rompimento de estrutura linear faz com que La Serrana de la Vera seja
um texto barroco, por excelência, pois o público interage com o texto, julga, opina,
solidariza-se com a criminosa, ao mesmo tempo que não pode retrucar a justiça
pelos delitos. O barroco espelhava-se na diversidade, na não economia de
elementos. É nessa variedade de vozes, de perspectivas entre o bem e o mal que o
epidíctico (o elogio ou a censura) obedece à ordem do imaginário barroco.
Todos os elogios para formar um caráter prodigioso e a censura para destruir
tal caráter é fundamental para a composição da cena, para a atuação dos atores em
cena, para a dramatização. O conflito é a base do ator, e a transformação, ao longo
da obra, favorece a atenção do público e sua adesão. É importante nesta tese aterse ao fato de que a retórica auxilia a atuação dos atores em cena. O elogio e a
censura são fortes exercícios de interpretação, tanto quem elogia ou censura,
quanto quem é elogiado ou censurado. Outro ponto importante é a exaltação e
valorização dos reis retos, justos, tanto no elogio, quanto no momento da censura e
da exclusão. Ao praticar estas ações antagônicas no momento certo e na situação
necessária, longe de qualquer juízo de valor, passando por cima dos sentimentos,
os reis católicos, principalmente Fernando de Aragão, são elevados ao máximo da
justiça.
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4.3

A analogia na construção de valores

A analogia é um recurso retórico de linguagem, um processo cognitivo de
transferência de significado de um elemento para outro, com objetivo de amenizar,
intensificar, elogiar, estabelecer noções, paralelismos, depreciações, etc. Ela guarda
relações de equivalência entre os seus elementos e leva o observador ao
reconhecimento do objeto por semelhança, por oposição, por similitude ou por
contextualização a outro. Em sua lógica, pode-se colocar a seguinte proporção: A
está para B, assim como C está para D. Encontramos a analogia nas
exemplificações, metonímias, sinédoques, catacreses, comparações, metáforas,
símiles, alegorias, oposições e parábolas. Apesar de Chaim Perelman conceitura a
analogia como uma relação entre quatro termos, onde dois deles formam o tema (A
e B) e os demais, o foro (C e D). Cito Perelman, nos elementos do tema repousa a
conclusão do raciocínio e os elementos do foro servem para estribar o raciocínio
(2002, p.425).
O barroco foi uma estética riquíssima em analogias, principalmente porque
havia uma atmosfera que oscilava entre culturas totalmente distintas, espaços e
tempos diferentes. O encontro dessas culturas do passado com o presente, o
retorno da exemplaridade da arte e dos mitos clássicos greco-romanos, o contato do
Ocidente com o Oriente e com as civilizações pré-colombianas, de cultura politeísta
e agrícola, com outras politeístas e técnica ofereceram um arsenal rico de elementos
possíveis de analogias.
O discurso do teatro barroco, ao utilizar a analogia, tinha diversas finalidades,
como ornamentar, identificar noções ou situações, ampliar ou atenuar uma noção ou
ainda deixar mensagens implícitas.
Vejamos este recurso no seguinte trecho:

Salgan Dos de la ciudad, en Plasencia
1º
2

1º

¿Cuántos son los toros?
Creo
que son doce, pero son
cada cual como un león.
¡Qué de ellos rodando veo,
si hay lanzadas y rejones
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y no lo saben hacer!
Sacres por fuerza ha de haber
siendo los toros leones,
que volarán de las sillas,
más que hacia arriba, hacia abajo.
Ése es notable trabajo,
aun haciendo el asta astillas. (I, vv. 526-38)

2º

1º

Luis Vélez de Guevara realiza uma analogia por comparação ao mito de
Hércules e seus doze desafios. Quem abaterá, em cena, um dos doze touros na
festividade de Plasencia é Gila. Logo, ampliando a força do touro e o perigo que ele
apresenta, o dramaturgo amplia a força e a coragem do abatedor (Gila). Temos uma
analogia direta, isto é, quanto mais intensificada a fúria da fera, mais intenso é o
valor do abatedor. Pela analogia constrói-se a seguinte estrutura analógica:

GILA
__________
TOURO

=

HÉRCULES
_____________
LEÃO

O tema é formado pelos elementos centrais do raciocício Gila (A) e touro (B),
enquanto o foro, pelos elementos Hércules (C) e leão (D). No caso, seriam Hércules
e o leão os elementos que estendem o raciocínio da força de Gila e do touro.
Este é um dos recursos retóricos mais presente na argumentação, ou seja,
reduzir ou ampliar o ato, o agente ou ambos. Esta analogia dos touros como leões
tem como objetivo lançar mão da persuasão do espectador. Já no momento em que
utiliza um mito folclórico por analogia ao mito greco-romano, isto é, ao relacionar Gila
a Hércules, um mito local e outro universal, amplia-se ao máximo o valor do primeiro.
Aristóteles explica este recurso diferenciando a analogia por símile ou imagem
da analogia por metáfora.

A imagem é igualmente uma metáfora; entre uma e outra a diferença é
pequena. Quando Homero diz de Aquiles “Este se atirou como um leão”, é
uma imagem; mas quando diz: “Este se atirou um leão.”, é uma metáfora.
Como o leão e o herói são ambos corajosos, por uma transposição Homero
qualificou Aquiles de leão. A imagem é igualmente útil no discurso, com a
condição de ser empregada raramente, pois é própria da poesia.
ARISTÓTELES, s.d., p.182
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Luis Vélez de Guevara utiliza o mesmo recurso da imagem citado acima por
Aristóteles: transposição de valores com o mito clássico (Hércules) e o mito folclórico
(a serrana). Nesse caso, a analogia é sustentada por capacidades, valores,
representações ou simplesmente juízos. A fama de Hércules é a mesma de Gila,
também a habilidade e força. Essa analogia é importante para efeitos no texto,
porque toda analogia só funciona quando os elementos relacionados são
conhecidos e aceitos pelo grupo social ao qual ela, a analogia, pretende relacionar.
Hércules é um mito universal e Gila é um mito local, mesmo assim o público que
assistia ao drama entrava em acordo com tal analogia, pois ambos os mitos são
conhecidos, bem como os seus traços específicos. Pode-se concluir que quanto
mais equidistantes são os elementos da analogia, mais rara ela será.
Outro exemplo de analogia está presente na réplica de Gila, ao narrar o seu
abate do touro, nos festejos à presença dos reis católicos.

Yo corría
tras de un corzo, al viento igual, (I, vv. 273-4)

Gila é comparada ao vento pela rapidez. Esta analogia a um elemento da
natureza é intensificadora e de fácil assimilação do ouvinte, pois o elemento da
natureza é semanticamente carregado pela noção de rapidez e é de conhecimento
geral. Logo, esta analogia só pode ser refutada pela dúvida a respeito da rapidez de
Gila, mas nunca à rapidez do vento. Este recurso retórico, próprio do discurso
poético, tem a intensão de ampliar um fato; no caso estudado, as considerações
traçadas pelo dramaturgo e a forma como ele deseja que o público construa a
personagem protagonista.
Na mesma linha das analogias por imagem ou metáfora, há uma transposição
por antonomásia. Um bom exemplo está na fala de Gila ao louvar a rainha no verso
“de tan divina amazona.” (v. 884). Ao referir-se à rainha como divina amazona, Gila
ressalta o valor de Isabel de Castela e direciona também, em segundo plano, a sua
própria figura. O mito da amazona também tem a mesma característica androfóbica
da serrana, como mulheres guerreiras que habitam as fronteiras e são conhecidas
como saqueadoras de guerreiros gregos. Pelos valores dos mitos, esta construção
por antonomásia, engloba os três tipos: o mito folclórico (la serrana), o mito histórico
(Isabel) e o mito legendário (as amazonas). Outra antonomásia também referida a
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Isabel é “católica Diana” (v. 1041) – uma referência mitológica na mesma linha das
amazonas, mesmo em uma antítese cultural da construção, pois Diana é mito grecoromano, não católico.
No segundo ato, o capitão Carvajal, ao pedir a mão de Gila em casamento,
premeditando a vingança futura, cita outras mulheres da mitologia:

Capitán.

No es bien que despreciéis, hermoso dueño,
de mis deseos y del alma mía
-perdóneme Giraldo, vuestro padreque desde aquí le tengo ya por mío,
amor que se reduce a pensamentos
tan bien nacidos, tan en honra vuestra,
que por vida de vuestros dos luceros,
ojos del Cielo de esa hermosa cara,
que habéis de ser al lado de don Lucas,
si merezco esa mano, otra Semíramis,
otra Evadnes y Palas española. (II, vv. 1602-12)

A coordenação de mitos femininos ressalta o valor de Gila e, principalmente o
valor do próprio capitão, pois ela só terá os mesmos valores de Semíramis (mitologia
cristã), Evadnes e Palas (mitologia grega) caso venha a se casar com ele.
Semíramis é citada em Gênesis 10:8-12, casou-se com Nirode, conhecido pelas
referências bíblicas como um dos homens mais conhecidos do mundo, que fundou a
cidade bíblica de Babel. Evadnes ou Evadne se casou com Capaneu, um dos Sete
Contra Tebas. Evadnes, filha de Ifis, jogou-se na pira juntamente com seu marido,
morto durante um ataque contra Tebas. Palas Atena é uma das principais deusas
olímpicas, conhecida por sua habilidade, perspicácia e sabedoria. Ela jamais se
casou, jamais teve filhos, porém nasceu de Zeus e herdou o gênio bélico. Esses
mitos, presentes na cena, pela voz do Capitão Carvajal oferece ao texto o caráter
cultista do Barroco e, segundo as bases da retórica, tais citações são usadas como
argumentos de persuasão. A linguagem do teatro do Século de Ouro buscou tais
referências não só para ornar o texto, também para enaltecer o conhecimento do
dramaturgo, já que todos os dramaturgos do século XVII eram homens de grande
conhecimento. Todos esses mitos femininos tiveram grandes homens como marido
ou pai. Logo, o capitão, por transposição se iguala a eles. Em outras palavras: Gila
só terá valor, porque ele se coloca como valoroso.
As analogias estabelecem uma ordenação de valor que pode ser de igual,
menor ou maior correspondência semântica. No caso de La Serrana de la Vera, esta
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proporção das analogias está de um universo semântico menor para um maior.
Podemos citar uma analogia crescente que parte dos da vila de Garganta la Olla
para a Espanha. Estas analogias podem ser assim resumidas:

a) Gila = Fernando e Isabel: em honra e em linhagem
b) touro = mouro: elemento a ser abatido
c) jogos de guerra na festa de Plasencia = Guerra de Granada
d) Garganta la Olla e Plasencia = Granada: local das ações
Este recurso de analogias contextuais permite ao dramaturgo explorar
elementos que identificam a região onde ocorre o fato, a linguagem, os costumes, a
ética local; também levar o expectador a uma reflexão mais abrangente sobre a
época da cena. Tempo e espaço são metaforizados, reduzidos em um local e um
instante de ação para a intensificação dos conflitos. Nesse sentido, Garganta la Olla
é uma metafora de Espanha. Esta técnica teatral de concentrar em um espaço todos
os conflitos permite aos dramaturgos seiscentistas o emprego de recursos que
ultrapassam apenas a encenação. É o momento em que o tablado emprega uma
mecânica capaz de trazer ilusionismos e possibilidades de ampliação dramática. É
claro que esta leitura de analogias não é uma forma fixa e, portanto, lógica. Ao traçar
as analogias entre Garganta la Olla (espaço regional) e Espanha (espaço nacional),
as leituras e análises não se fecham na totalidade, porém permitem uma variedade
plausível e enriquecedora.
Essa variedade de leitura, fornecida pelas analogias e suas consequências no
texto, depende dos objetivos e interesses do espectador. Conta-se com um pacto
entre o texto e o leitor, pois ambos estão disponíveis a contar e a ler os fatos
presentes no texto dramático. Por isso, esse recurso permite ao texto dramático
alcançar diferentes classes sociais, pois seus signos serão lidos por diversos tipos
de auditórios. Como já citado na introdução desta tese, as apresentações das peças,
várias classes sociais ocupavam lugares diversos e pagavam por isso. Os corrales
de apresentação tinham divisões que iam desde locais mais próximos ao tablado,
até lugares mais populares, pelo qual o vulgo podia pagar baixo valor. Portanto, as
leituras se permitiam a variadas interpretações, cada uma delas de acordo com a
camada cultural do espectador. Portanto, as analogias eram importantes para o
dramaturgo no sentido de alcançar o maior número de espectador e persuadi-lo.
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As analogias mostradas acima recriam mimeticamente a realidade local dos
lavradores e preserva a história da península ibérica, através de signos que podem
ser ampliados para a Península Ibérica. No texto de Luis Vélez de Guevara, o
encontro entre os mitos folclórico, legendário greco-romano e histórico, tendo a
analogia como recurso retórico para ampliar este encontro, ressalta a importância
dos três, forma valores de juízo. Como citado anteriormente, a analogia é possível
ao relacionar, por semelhança, algum ponto de identificação recíproca: pois Gila e os
reis católicos são admirados, reciprocamente, pela coragem, valor e linhagem.
Com a reciprocidade de elogios justos ou não, o dramaturgo exalta os reis
católicos e reforça a imagem de reis humildes e justos. Mesmo que no tempo
diegético tal reforço não fosse preciso, devido ao caráter divino do rei, no tempo da
apresentação, a conduta real era bastante polêmica, como citado anteriormente.
Dessa forma, fica evidente que o teatro de Vélez de Guevara tem um compromisso
com uma construção de imagem positiva que se fortalece através das réplicas
economiásticas, tanto de outros sobre os reis católicos, quanto destes às demais
personagens.

4.4

O orgulho do lavrador na contra argumentação

Partiremos para uma análise da presença da classe rural em contato com a
nobreza no teatro do Século de Ouro. O que se pretende mostrar é que, nesse
teatro, essas personagens deixaram de ser construídas como o núcleo cómico,
jocoso ou grotesco da obra e passaram a apresentar o seu valor e sua honra no
espaço rural. Um dos recursos dramáticos para mostrar a hombridade e a defesa de
seus valores dentro do seu espaço é fazer com que o discurso argumentativo do
vulgo sobressaia ou se equipare em intensidade de argumentação ao discurso dos
nobres cortesãos. Muitas réplicas serão contra argumentativas, o que explicitará o
direito à opinião. Assim, a retórica dá margem à dialética.
Primeiramente é importante saber que a dialética, na argumentação entre os
representantes de classes economicamente distintas, não é somente um recurso de
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cena, onde o conflito é o clímax do texto dramático, mas também está presente nas
perspectivas históricas e sociais da época. Compreendemos o século XVII como
uma época de contrastes políticos e sociais graves, deixados pela passagem do
sistema medieval para o renascentista. Também que o teatro é a expressão desse
contraste. Portanto, a dialética está no corpo da obra, nas réplicas, nas mudanças
de ambiente.
O renascimento, com questões importantes, na linha administrativa, política,
monetária, no retorno à arte clássica, seu racionalismo, retirou do teatro a
responsabilidade de ser porta-voz da ideologia medieval com suas farsas, temas
sobre milagres, moralidades, cavalarias ou temas profanos e cômicos e deu uma
independência para retratar o interior das famílias, os dramas sociais e as relações
humanas.47 No século XVII, essa independência trouxe para o dramaturgo uma nova
leitura da sociedade. O teatro barroco não poderia mais atender às normas de um
teatro palaciano, não somente em estrutura do espaço em cena, mas pelo fato de
não caber uma objetividade e naturalismo em uma sociedade complexa, com uma
ordem econômica voltada para os interesses da burguesia. O teatro se torna
independente em muitos aspectos, um deles é a forma de apresentação não mais
no espaço interno dos castelos, igrejas, estalagens e casas da nobreza e o outro é
uma temática popular, principalmente o valor social simbólico de suas personagens,
das mais abastadas às mais simples.
Com essas mudanças de base, o teatro aurisecular modifica a estrutura
textual, geralmente, em cinco atos, para apenas três, o que acarreta a atuação dos
atores e a linguagem teatral que torna mais ágil e fiel ao público, os chamados
‘vulgos’ que já pagavam para assistir às peças montadas em qualquer lugar possível
(corrales de presentación). Por outro lado, houve um incremento na quantidade das
companhias teatrais e suas apresentações nas festas populares de cunho oficial,
uma passagem de gover, por exemplo, e religioso, como festejos dos santos
padroeiros e as festas de Corphus Christi, chegando a falar, inclusive, em uma
profissionalização geral do ator. Sobre as companhias teatrais e os atores do século
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Em História Social da arte e da literatura (1998), Hauser analisa a nova concepção naturalista e
individualista do mundo, dando origem a uma nova perspectiva que fugia às diretrizes da Idade
Média. Este nova perspectiva irá ressurgir no maneirismo e no barroco.
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XVI e XVII, na Europa e na Nova Espanha, diz a bailarina e atriz, investigadora do
teatro mexicano e espanhol Maia Ramos Smith48:

La profesionalización del actor en Europa y los primeros lugares fijos de
representación se desarrollan durante el siglo XVI. Entre los puntos de
referencias se considera la formación de compañías o los contratos
individuales mediante protocolo notarial, como encontrado hasta ahora,
firmado en Padua en 1545, cuando los Cómicos de la Commedia dell’Arte
se disponía para salir a diseminar sus técnicas y ejemplos en Europa.
SMITH, 2011, pp. 22-3

O próprio Lope de Vega, que eclode em Espanha com a Nova Comédia, em El
arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, já preconizava a necessidade de
fazer comédias ao gosto do vulgo49, ou seja, que buscasse uma identificação entre
este novo público, muitos chegados dos campos para trabalharem na corte:

Verdad es que yo he escrito algunas veces
siguiendo el arte que conocen pocos,
mas luego que salir por otra parte
veo los monstruos de apariencias llenos
adonde acude el vulgo y las mujeres
que este triste ejercicio canonizan,
a aquel hábito bárbaro me vuelvo,
y cuando he de escribir una comedia,
encierro los preceptos con seis llaves,
saco a Terencio y Plauto de mi estudio
para que no me den voces, que suele
dar gritos la verdad en libros mudos,
y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron
porque como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto. (vv. 33-48)

Essa apresentação de temas pastorais, no barroco, surge como consequência
de uma nova ordem econômica que vem trazer a inserção de uma classe campestre
em um espaço urbano e em seus problemas mais sérios, como a mendicância, as
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Investigadora desde 1995 do Centro de Investigación Teatro Rodolfo Usigli del Instituo Nacional de
Bellas artes (CITRU-INBA) y investiga as artes cênicas do Máxico em diversas épocas. Sobre a
profissionalização do ator na Europa e no Máxico, encontra-se um capítulo chamado “Aficcionados y
profesionales”. Ver em: SMITH, Maia Ramos. Actores y compañías en la Nueva España: Siglos XVI y
XVII. México: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura: Paso de Gato, 2011.
49
O termo ‘vulgo’ refere-se à classe social pobre, e também empregado especialmente para destinar
os migrantes das áreas rurais que se encaminharam em direção à corte para trabalhos nas casas dos
burgueses. Este termo se adequa melhor a esta tese, que outros como povo, camponeses, pobres,
artesãos, servos. No século XVII, a pirâmide social tornou-se bastante complexa e o termo ‘vulgo’ é
uma forma de abarcar a todos que estão abaixo dos cortesãos e dos burgueses, facilitando, assim, a
compreensão das reflexões sobre honra e valor.
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pestes, a violência, os conflitos e as relações conflitantes entre o estamento: a
monarquia aristocrática, a burguesa e o vulgo. Também havia uma classe popular
formada por artesãos, soldados e servos, além dos camponeses que se faziam
presentes em um movimento crescente de comercialização. Essas pessoas
deixaram a função de vassalos e quiseram inserir-se no sistema do qual fazem parte
como classe economicamente participante, mesmo que a estrutura social fosse
ainda bastante desigual, buscavam o teatro como forma de entretenimento. Logo, a
entrada de personagens simples em cena foi inevitável. A população que vivia à
margem dos acontecimentos internos da corte se sentia representada através dos
lavradores, pastores, caçadores, servidores domésticos, profissionais liberais,
elementos excluídos, viajantes, mendigos, loucos, graciosos, bufões e outras
variantes do elemento popular, principalmente na tradição das festas religiosas e do
carnaval. A preferência pelos temas pastoris, pela mitologia greco-romana e pelas
imagens do folclore também obedeceu a um naturalismo consequente de um
período dominado pelo racionalismo do século anterior. A própria imagem do pastor
deixou de ser o pastor de Belém para ser um pastor dos grandes centros urbanos;
as personagens femininas cobiçadas deixam de ser donzelas da corte, filhas de
nobres ou as cortesãs, para serem as filhas de pastores considerados pelo grupo
social rural. Todas essas mudanças que as comédias sofreram deram um lugar
representativo aos lavradores e à sua cultura.
Retornamos, então, ao elemento próprio deste capítulo: o lavrador.
Com a afirmação do mercantilismo com o Oriente e com as colônias
americanas e o incremento das relações com a ‘Nova España’ (México), surge uma
classe que prestava serviços como manufaturas e manutenção. Nesse sentido,
simultaneamente à decadência dos valores aristocráticos surge uma oposição entre
os valores como servidão, voluntariado e vassalagem e a honra, coragem,
humildade, orgulho. Da mesma forma como o espaço rural deixa de ser considerado
signo de vergonha, ignorância e pobreza, para ser, em oposição à urbe, local de
brio, inocência, erotismo rústico, bondade e de cenário para o saudosismo da
natureza perdida e do mito do bom pastor. Seria o pastor civilizado ratificado pelo
mito bíblico de Cristo pastor de rebanhos.
A presença da população rural, nas artes, não está, neste momento,
relacionada exclusivamente à comicidade, juntamente com os graciosos, os jocosos,
ou somente uma personagem representativa do campo como local de evasão, uma
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figura ilustrativa, passiva no enredo. Surge o camponês atuante, com valores éticos,
com orgulho do seu modus vivendi, operandi e de sua linhagem, bem como uma
atenção aos seus costumes, como as festas, o trabalho, os dramas locais, ao léxico.
Quanto às suas réplicas, vemos nascer um camponês que articula poderes e
argumenta de igual nível, que fala de temas, antes, só postos em cena por nobres,
como o amor cortês, fidelidade ao rei, linhagem pastoril, valor do seu cotidiano. O
lavrador reconhece seu papel dentro da reconstrução nacional e sua entrada em
cena como protagonista é motivo de conflito. Segundo Dolores Nieves, em seu
prólogo para a edição sobre o teatro de Lope de Vega, Calderón de la Barca e Tirso
de Molina50:

A lo largo del renacimiento, se produce el fenómeno de que el antiguo ideal
de vida campesina, opuesta en sencillez y en pureza de costumbres a la
corrupción de la vida cortesana, se va imponiendo. El siglo XVII es el siglo
de la poesía pastoril, del resurgimiento del beatus ille horaciano. A Lope de
Vega debemos el llevar al teatro esta nueva concepción de la vida
campesina.
Los dramas rurales van mucho más allá de la simple representación de la
vida campesina. En ellos, esta clase aparece afirmando su derecho a vivir
con dignidad, a ser respetada y considerada por lo que en si misma es. Y
en esto estriba el gran mérito de Lope. Por los dramas rurales de honor,
podemos hablar de un teatro democrático de Lope de Vega; y hasta
revolucionario. No importa que el conflicto planteado por él esté
históricamente superado en ese momento. Sus campesinos viven
eternamente en la grandeza de su valor individual, en la rebeldía de su
gesto.
UNIVERSAL, 1983, p.24-25

Sob esta tendência não exclusiva do século XVII, mas ratificada nele, os
dramaturgos empregaram muitos recursos de linguagem, dialética de argumentos de
defesa e refutação, recursos cênicos e visuais que valorizam a linguagem, o dia a
dia, o trabalho, o código de ética do vulgo. Isso levanta questões importantes para
compreender melhor a passagem de um sistema mercantil, ainda sob o domínio da
corte, para uma época onde as representações de moral e valor são discutidas e
colocadas para a apreciação e regozijo do público mantenedor de tal sistema.
Pode-se reafirmar que Juan del Encina foi um dos primeiros a introduzir os
temas rurais em seus poemas e peças, porém com outra leitura. Ele emprega outro
enfoque ao colocar as personagens pastoris no palco com seu léxico próprio, sua
50

Edição cubana sobre o teatro do Século de Ouro (Teatro de los Siglos de Oro), editado pela
Biblioteca de Literatura Universal, 1983. Dolores Nieves é responsável pelo prólogo deste tomo e
analisa os temas da obra dos três importantes dramaturgos.
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linguagem particular. Enquanto alguns dramaturgos da Idade Média ainda
introduziam personagens simbólicos, com moralidades, farsas e fábulas, Juan del
Encina atualiza estes temas. Em Égloga de Mingo, Gil y Pascuala (1496), Églogas
de Navidad (1512-1516), Auto del repelón (1509), por exemplo, apresentam um
contraste de classes, entre a rudeza dos pastores e o refinamento dos
representantes da corte. O teatro instaura uma dialética de espaço (campo x corte) e
suas ramificações em linguagem, cultura, folclore, vestimentas, mitos e o conceito de
honra. Nas Églogas de Navidad, os pastores Juan e Mateo chegam à Castela, em
Auto del repelón, os estudantes da corte burlam os pastores que chegam à feira de
Salamanca com trajes típicos do campo. Em Égloga de Mingo, Gil y Pascuala,
encontra-se o triângulo amoroso entre uma aldeã, um cavaleiro da guarda real e um
pastor. Abaixo está a didascália do primeiro ato de Égloga de Mingo, Gil y Pascuala:

Égloga representada por las mismas personas que en la de arriba van
introducidas, que son: un pastor que de antes era escudero, llamado Gil, y
Pascuala, y Mingo y su esposa Menga, que de nuevo ahora aquí se
introduce. Y primero Gil entró en la sala adonde el Duque y Duquesa
estaban, y Mingo, que iva con él, quedose a la puerta espantado, que no
osó entrar. Y después, importunado de Gil, entró y, en nombre de Juan del
Encina, llegó a presentar al Duque y Duquesa, sus señores, la compilación
de todas sus obras, y allí prometió de no trovar más, salvo lo que sus
Señorías le mandasen. Y después llamaron a Pascuala y a Menga, y
cantaron y bailaron con ellas. Y otra vez tornándose a razonar, allí dejó Gil
el ábito de pastor que ya avía traído un año, y tornóse del palacio y con él
juntamente la su Pascuala. Y en fin, Mingo y su esposa Menga, viéndolos
mudados del palacio, crecióles envidia y, aunque recibieron pena de dejar
los ábitos pastoriles, también ellos quisieron tornarse del palacio y probar la
vida de él. Así que, todos cuatro juntos, muy bien ataviados, dieron fin a la
representación cantando el villancico del cabo.
ENCINA, I, 2002

Nesta égloga – pequeno poema pastoril dialogado – encontra-se uma perfeita
integração do cavalheiro à vida pastoril e do pastor ou lavrador, do homem rústico, à
civilidade cristã. Esta harmonia de classes não se realiza no século XVII. Entretanto,
Juan del Encina coloca em cena protagonistas do locus amoenus em contato direto
com os do locus urbem.
O legado de Juan del Encina, tanto nos temas pastoris, no paralelismo entre
as personagens e os mitos históricos e na introdução de uma linguagem rústica, está
evidente nas obras dos dramaturgos barroco. A diferença está na substituição da
égloga virgiliana por uma estrutura poética e dramática mais simples, com o uso não
exclusivo da redondilha menor e maior e somente três atos, um para apresentar o

94
argumento, outro para trazer a situação de conflito e o último destina-se à dissolução
do conflito. Lope de Vega é um seguidor fiel do modelo de Juan del Encina e Luis
Vélez de Guevara segue a mesma linha.
Retornaremos agora à obra em análise: La Serrana de la Vera. O pai de Gila,
Giraldo, ao negar hospedagem em sua casa, como explicado anteriormente (ver
p.45), a um nobre do exército dos reis católicos, instaura o conflito presente na
noção do conceito de nobreza.

Em uma argumentação de Giraldo e a contra

argumentação do Capitão Dom Lucas de Carvajal, é discutido o que é ser nobre em
uma época com valores novos e antigos em confronto. Nessa cena, a presença dos
lavradores no palco argumentando em igualdade de discurso com os nobres
obedece à nova ordem econômica do século XVII, conforme citado na introdução.
Com o intuito de expressar esta adversidade, Vélez de Guevara confronta as
personagens em um discurso dialético entre o lavrador e o nobre (Giraldo e Capitão
Dom Lucas de Carvajal), onde a diferença de entendimento entre o conceito de
nobreza e honra serão motivos para o impasse presente na cena seguinte. Nesse
caso, faz-se necessária uma citação longa.

ACTO PRIMERO
GIRALDO, labrador viejo, rico, y DON LUCAS DE CARVAJAL, capitán,
con su gineta y en cuerpo, muy galán; y dize GIRALDO:

Giraldo.

Capitán.
Giraldo,

Capitán.
Giraldo.

Si sois capitán del Rey,
seldo muy enhorabuena,
que no me puede dar pena
el serville a toda ley;
pero en mi casa jamás
se alojó nadie, y sospecho
que el Consejo no lo ha hecho,
ni el alcalde.
¿El Rey no es más?
¿Quién lo niega? Mas aquí
ellos al Rey representan,
y nunca mi casa afrentan,
si puede decirse así,
con hacerla alojamiento.
¿Sois hidalgo?
No, señor.
pero soy un labrador
con honrado nacimiento,
cristiano viejo y honrado.
Que nosotros no pudimos
escoger cuándo nacimos
la nobleza ni el estado
y a quererlo también Dios,
naciera mejor que vos.
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Capitán.
Giraldo.

Capitán.
Giraldo.

Capitán.

¡Qué filósofo villano!
Más a espacio, si es posible,
señor Capitán, que a fe,
que aunque estoy viejo, sabré
tener valor invencible
para no dejar que vos
me ofendáis.
¿No sois villano?
Hombre soy humilde y llano,
mas villano no, por Dios,
sino es porque vivo en villa,
que villano es el que intenta
a traición muerte o afrenta.
Hombres buenos en Castilla
sus reyes nos han llamado,
y los que son hombres buenos,
de ese nombre están ajenos.
Pero habláis como soldado,
y aun como soldado mozo,
que a ser más viejo, en efeto
tratara con más respeto
estas canas vuestro bozo.
Los que nobles han nacido
servicios no han menester
con los reyes para ser
lo que otros han merecido
cuando muchos les han hecho
que en impresas semejantes
sirvieron por ellos antes
con más que invencible pecho
sus nobles antepasados
y Plasencia de los míos
conoce muy bien los bríos
que en ella están sepultados,
aunque han fama inmortal;
que, de los Carvajales,
sirviendo como leales
a la corona real.
y como muy valerosos
en Portugal y en Castilla
dan muestras en su capilla
mil trofeos generosos. (I, vv.1-64)

A relativização do conceito de nobreza abre o primeiro ato da obra com a
didascália explícita caracterizando as classes sociais com os adjetivos relacionados
à classe social (lavrador), identidade religiosa (cristão velho) e posição econômica
(rico). Estes três adjetivos de Giraldo coordenados, após a apresentação da
personagem, atuam como determinantes de oposição à outra personagem que é
nobre militar da realeza, jovem e bonito. Assim, a voz do dramaturgo determina a
caracterização da personagem. Luis Vélez de Guevara situa o público na questão de
classes em confronto direto, antes mesmo das réplicas. O adjetivo ‘rico’ é importante
para justificar a dialética argumentativa, pois o valor de Giraldo não estaria somente
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no fato de ser lavrador ou ser idoso, a posição social como lavrador rico o coloca em
igualdade em valor a Dom Lucas de Carvajal e isso lhe permite argumentar no
mesmo patamar.
A primeira réplica de Giraldo já introduz o fato que trará a complexidade do
enredo (em mi casa / jamás se alojó nadie). Mas nessa réplica não há nenhum
pedido explícito ou uma ordem. O dramaturgo deixa para o público a construção da
réplica implícita do capitão: a apresentação do militar e seu pedido de alojamento na
casa de Giraldo. Este fato se justifica pelo conectivo condicional, pois se há uma
condição, há um pedido, uma ordem, uma réplica imperativa. Esta técnica da
dramaturgia se chama in media res (no meio das coisas). É um recurso teatral, onde
a peça já começa com uma situação formada, com um fato declarado na réplica. O
termo in media res está em Horácio, Arte Poética, (linha 147-148) diz ele que o
poeta deve adiantar-se na ação e seduzir o ouvinte no meio do enredo central51.
Declara Giraldo servir a qualquer lei. Por silogismo categórico, um capitão do
rei é representante da lei. Giraldo forma um raciocínio complexo em noções de lei e
de direito:
1ª – O rei é a lei.
2ª – Você é capitão do rei.
3ª – Logo, devo servi-lo.

Em seguida, Giraldo se opõe ao direito real, em respeito ao seu direito
privado. Com o pronome ‘nadie’, Giraldo afirma por dedução que o Capitão Lucas de
Carvajal é igual a qualquer pessoa, logo não é ninguém para ele. Formula-se um
silogismo decisório para a construção do erro trágico.

1. Jamais alojei ninguém em minha casa.
2. Nem o Conselho e nem o prefeito alojaram.
3. Logo, eu também não alojarei nem você e nem os seus soldados.

51

Esta obra do romano Horacio está traduzida do latim para o castelhano em edição digital para
estudos e investigações somente na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Encontra-se como "Arte
Poética" de Horacio o "Epístola a los Pisones", traducida en verso castellano / [Tomás de Iriarte].
Disponível em HORACIO. Arte poética (Epístpla a los Pisones). Trad. Tomás de Iriarte. Alicante :
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes;Madrid: Biblioteca Nacional, 2008 Disponível
em:<http://www.cervantesvirtual.com/obra/arte-poetica-de-horacio-o-epistola-a-los-pisones-traducidaen-verso-castellano--0/>.Acesso em 10 de janeiro, 2013.
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A réplica começa com o conectivo de oposição (pero) para deixar seu
posicionamento claro e evidente, sem direito à refutação. Para isso o emprego do
pronome ‘ninguém’ generaliza e descarta, inclusive, um militar da guarda real. Para
ratificar esta posição, Giraldo cita outros cargos de confiança, como o Conselho –
refere-se ao Conselho do rei ou ao Conselho da Inquisição – e o prefeito, no caso,
um administrador regional. O raciocínio desenvolvido por Giraldo é conhecido com
base na retórica por dilema. Ele admite a seguinte premissa: se ele não alojar a
guarda real, desacatará a lei real; se presta alojamento, desacatará o seu princípio.
Logo, se alojar ou não, de qualquer, modo agirá mal. Este dilema estabelece o
conflito entre o dever cívico e o dever de honra própria, ou seja, entre o social e o
indivíduo e somente é resolvido com um argumento pragmático.
Na segunda réplica do capitão e de Giraldo, Vélez de Guevara emprega o
recurso da pergunta retórica:

Capitán.

¿El Rey no es más?

Giraldo.

¿Quién lo niega? Mas aquí
ellos al Rey representan,
y nunca mi casa afrentan,
si puede decirse así,
con hacerla alojamiento. (I, vv. 8-13)

A pregunta do Capitão Lucas de Carvajal é uma contra argumentação. O Rei é
a maior autoridade em Espanha, mais que o Conselho e o prefeito de Garganta la
Olla. Logo, ele, representante do Rei, naquele momento e naquele local, é a maior
autoridade. Giraldo contra argumenta com outra pergunta que o absolveria de
qualquer acusação de injuria contra o Rei.
A interrogação nos discursos dialéticos é uma forte arma contra os opositores,
principalmente quando a interrogação vem após uma afirmação que nos parece
absurda ou queremos que pareça sê-lo, infantil, até mesmo boba. No fragmento
supracitado, a pergunta de Giraldo (¿Quién lo niega?) torna a pergunta do Capitão
Dom Lucas (¿El Rey no es más?) desproposital, ou seja, é um contra argumento de
defesa, mas sem deixar de replicar, somente tornar um argumento sem
profundidade, sem nenhum valor. Este recurso, empregado pelo dramaturgo, mostra
como o homem rural sente-se capaz de enfrentar, em igual posição argumentativa,
até mesmo um militar da guarda real.
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Giraldo continua com o conectivo de oposição (mas) e estabelece a
delimitação de lugar com o determinante local ‘aquí’. O que pretende Giraldo é
diferenciar as zonas de poder, empregando entimemas de refutação: Dom Lucas de
Carvajal pode ser autoridade na corte, porém, em Garganta la Olla (aqui) o que vale
é a sua lei e ninguém a desobedece. Cabe outro silogismo categórico:

1º. O Conselho e o prefeito representam o rei.
2º. Eles nunca se alojaram em minha casa.
3º. Logo você, mesmo representante do rei, também não se alojará.

Aristóteles chama de entimema um silogismo com proposições não claras, ou
então uma proposição que oculta outra precedente. Este recurso evita uma
responsabilidade sobre uma compreensão errônea ou então a saída, com destreza,
de uma acusação. Aristóteles também cita dois tipos de entimemas: os
demonstrativos com os quais se quer provas se algo é ou não é e os refutativos.52
No fragmento, o entimema está na réplica de Giraldo. Ele não obedece à ordem do
militar, mas não de forma categórica. Afirma um fato contrário ao dizer que em sua
casa jamais se alojou ninguém e não ‘jamais eu alojei alguém. Em termos sintáticos,
usar o sujeito passivo é uma forma de disfarce, ou seja, resguardar-se de uma
acusação, afastar-se do ato transgressor. O sujeito ativo (não alojarei você) oferece
uma semântica combativa, provocadora e assume cada ato. Este entimema quase
que uma incoerência textual, parte primeiramente pelo demonstrativo (sirvo à lei) e,
em seguida, pela refutação (Ninguém se aloja em minha casa). É claro que a
negativa de Giraldo só é possível diante da sua convicção de nobreza local, de valor
social. Ele não desafiaria um capitão da guarda real se tivesse dúvidas sobre seu
valor. Luis Vélez de Guevara, pela argumentação, dota um camponês de
sentimentos de nobreza, hombridade e, mais que isso, capacidade de contra-atacar
pela linguagem, o que é um grande avanço para lavradores.
Outro recurso usado pelo dramaturgo, na disputa argumentativa dos dois, é a
ironia. Aristóteles a vê como uma faceia, uma falsa declaração. Entretanto, o filósofo
deixa as facéias para a Poética, como diz no capítulo XVIII de Retórica. A ironia é
empregada também como um recurso argumentativo presente em qualquer gênero,

52

Aristóteles. op. cit., pp. 150-151.

99
deixando de ser parte do ornatus de uma declaração. O que comanda a ironia é o
prazer pretendido pelo orador e a dissimulação intencional. Nas duas perguntas do
Capitão Lucas, a ironia é feita primeiramente quando ele busca respostas óbvias.
Porém, Giraldo tira proveito da ironia para ser ainda mais irônico. Para isso, usa a
própria ambiguidade do termo ‘villano’.
Vélez de Guevara quer realçar a personagem rural na dialética com a
personagem urbana. Para isso, estende suas réplicas com argumentos variados,
inclusive faz com que Giraldo perceba a tentativa do Capitão Lucas de Carvajal em
humilhá-lo.
1º. Giraldo rebate as ironias como entimemas demonstrativos de contrários,
ratificados pelo emprego do conectivo adversativo (pero) e os predicativos dados por
Giraldo:
hidalgo opõe-se a labrador
villano opõe-se a humilde e a llano
2º: Ambiguidade da palavra villano, como quem somente vive em uma vila rural, não
como designação de um caráter vilão. Giraldo emprega o poder de formar novas
possibilidades significativas. A palavra villano pode ser lida como um homem simples
(llano), mas de caráter vil. A que Giraldo responde ser “Hombre soy humilde y llano”,
desfazendo a provocação de Dom Lucas. Da mesma maneira como a palavra llano
também a significação de objetivo, direto (Ex.: Me habló com um tono llano) ou de
planície, prado, campo, local da cena. (Ex. El llano es la morada de los pastores).53
3º. Giraldo impõe o seu discurso empregando argumentos pragmáticos para
defender sua noção de honra e de valor, como, por exemplo, os fragmentos abaixo:
a) Argumento pela idade:
Pero habláis como soldado,
y aun como soldado mozo,
que a ser más viejo, en efeto
tratara con más respeto
estas canas vuestro bozo. (I, vv. 40-4)

53

Retirado de Wordreference.com. Disponível em:<http://www.wordreference.com/espt/llano>.
Acesso em 10 de janeiro, 2013.
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b) Argumento do destino natural:

Que nosotros no pudimos
escoger cuándo nacimos
la nobleza ni el estado
y a quererlo también Dios,
naciera mejor que vos. (I, vv. 18-22)

c) Argumento da autoridade:

Hombres buenos en Castilla
sus reyes nos han llamado,
y los que son hombres buenos,
de ese nombre están ajenos. (I, vv. 36-9)

d) Argumento do valor:

Más a espacio, si es posible,
señor Capitán, que a fe,
que aunque estoy viejo, sabré
tener valor invencible
para no dejar que vos
me ofendáis.
(I, vv. 24-9)

Ao longo do embate entre as duas personagens, os argumentos do militar
estão sempre voltados para suas relações com a coroa. Toda argumentação dele
circula sobre os reis católicos e a retomada de Granada, como se o seu valor
estivesse em servir à guarda real, não pelo valor próprio. Luis Vélez de Guevara não
põe, nas réplicas do militar, nenhuma figura retórica impactante que consiga
persuadir Giraldo a conceder sua casa à tropa. Por outro lado, Giraldo possui uma
argumentação refutativa, decisiva e, antes de citar o valor de sua filha Gila, encerra
o discurso economiástico do capitão em tom de ironia:

Capitán.

Giraldo.

Yo sí mediros
con la jineta los lomos,
y hacer a palos aquí
lo que por bien no queréis;
que como encinas daréis
el fruto mejor así.
Idos, señor Capitán,
mas a la mano, ¡por Dios!,
que ni encina soy ni vos
sois el paladín Roldán
para mostraros tan fiero
conmigo en mi casa.( vv. 107-18)
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Nesse fragmento, as réplicas possuem analogias com tonalidades irônicas.
Isso quer dizer que a analogia tem mais uma função retórica. Dom Lucas emprega a
imagem da árvore chamada encina54, espécie de carvalho, considerada árvore
nacional de Portugal e Espanha. Com esta imagem, o capitão tenta persuadir
Giraldo. O raciocínio da analogia seria este: caso Giraldo conceda sua casa, ele será
como a árvore encina com os seus melhores frutos, ou seja, a glória e os benefícios.
Porém Giraldo refuta a analogia persuasiva do capitão com outra analogia: a
comparação com Roldão, herói nacional, sobrinho do Imperador Carlos Magno, que
lutou na expulsão dos bascos e está presente na Canção de Rolando55. Estas
analogias deixam claro que o camponês não se deixa abater diante do poder de um
militar da guarda real. Sua noção de nobreza equipara-se à nobreza do militar e por
isso toda a cena criada pelo dramaturgo tem base na dialética argumentativa, onde
o lavrador, em tom de ironia múltipla, atenua toda a pompa nobre do fraco discurso
do capitão. Giraldo reduz todas as réplicas anteriores desfazendo as analogias.
Reproduzindo a réplica, teríamos: Eu não sou uma encina e você não é nenhum
Roldán, ou seja, não é tão brilhante, tão firme. O jogo argumentativo é complexo,
uma disputa de ironias e contra argumentos. Com estas negativas, o lavrador
encerra a arenga argumentativa.
Esta passagem exemplifica o conceito de nobreza e valor da época do
dramaturgo. No século XVII, esses conceitos foram enfatizados não somente na
corte, no espaço urbano, mas também no espaço rural. Giraldo é nobre dentro do
seu espaço social e, quando as nobrezas de espaços sociais diferentes entram em
contato, como citado anteriormente, instaura-se o conflito – indicador do tema central
da obra. O impasse é o clima da argumentação, pois cada parte defende seu
raciocínio e essa defesa se dá pelas perguntas com ambiguidade do capitão
Carvajal e respostas irônicas de Giraldo.

54

A encina (Quercus), nosso carvalho, está envolta em alguns fatos. Ela é considerada a árvore que
cedeu a madeira para crucificar Jesus Cristo, a estaca de Hércules seria feita de encina, madeira
sobre a qual Javé recebe as revelações e árvore dedicada a Zeus. Estas informações estão contidas
em: CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain. Diccionario de símbolos. Rio de Janeiro: José
Olympio. 1986. pp. 445-446.
55
A Canção de Rolando (La Chanson de Roland) ou Canção de Roldão é composta no século XI,
em francês antigo. Trata-se de um poema épico que aborda a batalha de Roncesvales (7787),
próximo à fronteira de Espanha e França. Rolando comandava a retaguarda de seu tio Carlos Magno,
porém morre na batalha. A Canção de Rolando é uma canção de gesta, ou seja, uma narrativa longa
de cunho épico medieval, a princípio era feita para ser cantada, divulgando os feitos heroicos do
passado. É a canção mais antiga em língua românica e data, não precisamente em c. 1100. Conceito
baseado no E-Dicionário de Termos Literários de Massaud Moisés (ver bibliografia).
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Retornando ao fragmento, pelo uso de conectivos adversativos (pero, mas,
sino) percebe-se que Vélez de Guevara dá a Giraldo a vitória no debate, cabendo ao
Capitão Lucas de Carvajal somente perguntar, de início. Está aí a voz do nobre
lavrador em antítese ao questionamento do nobre cavaleiro da coroa. Bem colocada
por Luis Vélez de Guevara a diferença argumentativa entre os dois. O Capitão
Carvajal, com a personalidade já delineada por suas ações como uma pessoa de
caráter arbitrário não sustenta o debate, prefere a insígnia e seu posto como signos
do poder, praticamente não há um discurso. Enquanto Giraldo, sem insígnia real,
mas com ‘insígnia’ rural, tem a oratória. Por conseguinte, há uma desvalorização do
militar e de sua argumentação diante da experiência do lavrador enfatizada através
do argumento da idade e do argumento de nobreza pastoril.
A argumentação entre esses dois ícones da nobreza em seus respectivos
espaços é, como já mencionado, através da dialética. Segundo Platão, ela define-se
pela astúcia em saber perguntar e responder. Chaïm Perelman, em Retóricas,
discursa sobre o argumento dialético em Platão:

Pode-se justificar, a rigor, usos analógicos da noção de dialética, mas
contanto que se comece por indicar o sentido primitivo do termo, do qual os
outros derivariam de modo mais ou menos direto. Ora, a esse respeito não
há dúvida alguma: o sentido original, aquele de que todos os outros
dependem, refere-se à arte do diálogo. O fato é atestado não só pela
etimologia, mas também por textos explícitos de Platão. Assim é que ele
define o dialético como quem sabe interrogar e responder (Crátilo, 390c),
quem é capaz de provar as teses formuladas pelo interlocutor e de refutar
as objeções que se opõem às suas; é o espírito crítico que dá provas de
seu domínio ao questionar os outros e ao fornecer respostas satisfatórias às
suas perguntas. É nesse sentido que Zenão, Sócrates e o Parmênides
posto em cena por Platão são dialéticos.
PERELMAN, 1999, p.4.

O método dialético é a base para a argumentação e, principalmente pelas
especificidades da época, também se tornou a base para o teatro do Século de
Ouro. É, através deste método, que a cena cresce em intensidade e movimento, ao
mesmo tempo em que dinamiza o texto.
Instaura-se, dessa forma, argumentação e contra argumentação, onde um
emprega argumentos de sua condição de servo do rei, a coragem do exército no
momento de guerra e a linhagem e o outro defende o seu discurso com argumentos
da humildade e da simplicidade como valores reais. Giraldo vence o ‘torneio

103
oratório’56 com seu discurso. Esta vitória na arenga entre pessoas de classes
diferentes pode ser lida como a vitória dos valores rurais em contraponto aos valores
urbanos. Porém, nos argumentos de ambos há um ponto em comum: a obediência e
lealdade ao rei. Podemos inferir que a honra e o valor do lavrador, equiparado ao
valor do nobre, porém com a obediência ao rei é uma forma de valorizar a palavra
final do rei como o valor maior e inquestionável. A imagem de poder real é
acentuada quando alcança todas as esferas sociais, quando um lavrador e um
capitão disputam poder, mas ambos prestam obediência ao rei. Luis Vélez de
Guevara não se perde na construção da memória histórica dos reis católicos e na
revitalização do reinado vigente.

4.5

O argumento da honra do elemento feminino

A questão da honra, no argumento da obra, também pode, perfeitamente,
inserir-se na questão da honra do feminino, inclusive levando em consideração a
mulher no seu espaço grupal como aquela que detém a pureza e a natureza
selvagem do local. Em uma sociedade patriarcal, somente uma mulher pura, de
atributos socialmente admirados pelo grupo, corre o risco da desonra, isto quer dizer
que a questão da desonra pelo abuso sexual ou pela sedução não costuma
aparecer nas obras de teatro quando a personagem não tem nem castidade e nem
qualquer valor, seja por linhagem ou por merecimento. Entretanto, em La Serrana de
la Vera, a mulher é, ao mesmo tempo, um signo de representação do orgulho do
grupo e da honra da comunidade masculina, enquanto objeto de propriedade. Por
isso, a desonra por um elemento masculino de outra esfera social (locus urbem x
locus amoenus) constitui crime gravíssimo perante o código de justiça local, não
somente um atentado à mulher, mas a toda uma coletividade que a tem como
paradigma.
56

Os torneios oratórios eram comuns na Antiguidade. O método consistia em apresentar argumentos
opostos, a fim de surgir um que conseguisse suprimir os outros, ou seja, chegar a uma síntese. Nas
Antilogias de Protágoras encontra-se a tese de que todo argumento tem um argumento antitético e
que preparar-se para a contestação é preparar-se para a vida pública.
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A partir de então, Gila entra em cena e, às questões de nobreza e valor,
somam-se à honra feminina e sua importância em uma comunidade rural. Vejamos
como o elemento feminino está presente na obra de Luis Vélez de Guevara e como
a defesa da honra será levada até as últimas consequências. A análise retórica
deste ponto estará relacionada a outras leituras que possam justificar os atos de Gila
na defesa de sua honra.
Uma das causas para o conflito em cena é o momento em que um ato provoca
uma divisão de opiniões e concepções sobre o direito da nobreza aristocrática e o
abuso de poder nas comunidades mais simples, principalmente no ambiente rural.
Lope de Vega, além de sua La Serrana de la Vera, trata do mesmo tema em
sua obra El mejor alcalde, el rey. Como já visto anteriormente, ambas as obras têm
o mesmo tema da desonra de uma mulher por um soldado ou nobre. A honra de um
soldado da guarda dos reis católicos era algo inabalável. Esta presença imponente
pelas vestimentas militares e pela sua representação da realeza militar no local,
segundo o estudo de Rosa C. Almoguera e Kate Regan57, significa que “El atrayente
aspecto físico masculino, junto a su vanidad y arrogancia, se advierte como un
engaño para las jóvenes aldeanas, una treta para la seducción de la mujer por el
hombre” (ALMOGUERA et. REGAN, 2001, p. 124). Este tema também está em
Fuenteovejuna (ver introdução). Laurência diz claramente não intimidar-se com as
oferendas dos soldados, nem mesmo pelas vestes militares, descritas em retrato,
mas também em cena com a entrada dos militares como elemento de persuasão das
aldeãs:

57

LAURENCIA:

Pues en vano es lo que ves,
porque ha que me sigue un mes,
y todo, Pascuala, en vano.
Aquel Flores, su alcahuete,
y Ortuño, aquel socarrón,
me mostraron un jubón,
una sarta y un copete.
Dijéronme tantas cosas
de Fernando, su señor,
que me pusieron temor;
mas no serán poderosas
para contrastar mi pecho.

PASCUALA:
LAURENCIA:

Dónde te hablaron?
Allá

Rosa C. Almoguera é diretora acadêmica do Centro de Estudios Internacionales Fundación José
Ortega y Gasset. Comunicação apresentada no V Congreso de la Asociación Internacional Siglo de
Oro, em Münster, 1999. pp.124-129.
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PASCUALA:
LAURENCIA:
PASCUALA:

en el arroyo, y habrá
seis días.
Y yo sospecho
que te han de engañar, Laurencia.
A mí?
Que no, sino al cura!
(I, vv. 198-217)

No fragmento acima, Pascuala e Laurencia conversam sobre as atitudes e os
argumentos dos soldados, como o mostrar o uniforme (jubón, sarta, copete) e falar
do rei Fernando de Aragão para valorizarem a própria imagem perante as aldeãs e,
por fim

seduzi-las como sugere o termo socarrón (dissimulado). Mesmo assim,

Laurencia não se deixa influenciar por discursos e nem por aparências, porque tem
orgulho de sua condição de aldeã. A seguir elas descrevem, com honra, a vida no
campo:

LAURENCIA:

PASCUALA:

Soy, aunque polla, muy dura
yo para su reverencia.
Pardiez, más precio poner,
Pascuala, de madrugada,
un pedazo de lunada
al huego para comer,
con tanto zalacotón
de una rosca que yo amaso,
y hurtar a mi madre un vaso
del pegado cangilón,
y más precio al mediodía
ver la vaca entre las coles
haciendo mil caracoles
con espumosa armonía;
y concertar, si el camino
me ha llegado a causar pena,
casar una berenjena
con otro tanto tocino;
y después un pasatarde,
mientras la cena se aliña,
de una cuerda de mi viña,
que Dios de pedrisco guarde;
y cenar un salpicón
con su aceite y su pimienta,
e irme a la cama contenta,
y al inducas tentación
rezarle mis devociones,
que cuantas raposerías,
con su amor y sus porfías,
tienen estos bellacones;
porque todo su cuidado,
después de darnos disgusto,
es anochecer con gusto
y amanecer con enfado.
Tienes, Laurencia, razón;
que en dejando de querer,
más ingratos suelen ser
que al villano el gorrión.
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LAURENCIA:
PASCUALA:

[…]
Pues tales los hombres son:
cuando nos han menester,
somos su vida, su ser,
su alma, su corazón;
pero pasadas las ascuas,
las tías somos judías,
y en vez de llamarnos tías,
anda el nombre de las pascuas.
No fïarse de ninguno.
Lo mismo digo, Laurencia. (I, vv. 215-74)

Nas duas réplicas, está exposto o motivo do valor do locus amoenus, de
identificação às propostas do pastor honrado, visto no subcapítulo anterior. As
réplicas são retratos argumentativos e o que dá prazer é uma forma de argumentar a
favor do objeto descrito. O campo é um local ideal, nem mesmo as réplicas sobre o
rei são capazes de derrotar esta impressão. Lope de Vega emprega a descrição com
elementos naturais, através de polissíndeto aditivo e termina com uma antítese
sintetizadora:

porque todo su cuidado,
después de darnos disgusto,
es anochecer con gusto
y amanecer con enfado. (I, vv. 245-48)

A antítese coordenada e dupla, perfeita em construção e poder de persuasão:

ANOCHECER
____________
GUSTO

X

AMANECER
___________
ENFADO

Esta relação define o abuso de poder do militar ao chegar a um povoado rural
com outra cultura e outros valores e conceitos de honra, com a crença em uma
superioridade, característica da época da cena – tempo diegético. Porém
questionada na época do dramaturgo, ou seja, no tempo do discurso.
Em La Serrana de la Vera, Gila, a protagonista, é desonrada por um nobre
militar, e não por outro camponês, o que intensifica a gravidade do ato, pois se
considera o agente da desonra (O Capitão Lucas de Carvajal) um estranho ao
ambiente cultural. O capitão convence Gila a ceder as suas intenções e passar uma
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noite a seu lado com argumentos falsos de obter fama na batalha contra os mouros,
neste ponto, ele ó ‘socarrón’ mencionado por Laurencia. Como réplica, Gila aceita a
proposta do militar por admirar a rainha Isabel de Castela e poder, em escala menor,
comparar-se a ela ao lado de Fernando de Aragão, ou seja, a fama dos reis católicos
serve de exemplo a ser imitado por ela e pelo capitão. Na réplica seguinte, este
desejo de seguir os caminhos dos reis na expulsão dos mouros é anunciado, de
forma implícita, na seguinte réplica de Gila:

Gila.

Esta razón me puede obligar sola,
por imitar a vuestro lado luego
a la gran Isabel, que al de Fernando
emprende heroicos hechos que si vivo,
y ocasiones me ofrece la Fortuna,
ha de quedar la edad ligera
fama de la Serrana de la Vera (II, vv. 1613-19)

O dramaturgo exalta os reis católicos através da réplica de Gila. Isto é, aceitar
casar-se, mudando a opinião que mantinha de forma categórica (“No me quiero
casar, padre, que creo / que mientras no me caso que soy hombre” - vv.1584-1585),
somente pela possibilidade de ser igual ao casal real é exaltar o objeto imitado.
Encontra-se, nesta réplica, a questão da memória dos mitos históricos nacionais
pela sua fama. Ampliando o conceito de imitação, o desejo de Gila é para ser
seguido também por todo o povo espanhol.
Pela manhã, após passar a noite com o capitão, Gila desperta sozinha, o que
nos leva a relacionar este fato à cena de Lope de Vega citada anteriormente, na
réplica de Laurencia: “No fïarse de ninguno” - v. 273. Ela entende a falácia
argumentativa do capitão e sua vingança. Esta vingança pode ser concebida como
dupla, pois Dom Lucas de Carvajal vinga-se de Gila pela sua afronta pública,
quando é expulso de Garganta la Olla por uma mulher e frente ao seu exército de
soldados, o que amplia a vergonha e o sentimento de vingança, bem como realça o
significado de honra ferida. Então, a força feminina afronta o poder masculino, porém
está subjugada a ele quando diz respeito à realeza.
Tal postura feminina encontra-se no texto de Lope de Vega. Em El mejor
alcalde el rey, Elvira é raptada por Dom Tello; em Fuenteovejuna, Laurencia é
perseguida pelo comendador Fernán Gómez de Gúzman; em La Serrana de la Vera,
Leonarda se casa após ser perdoada por seus crimes. Especificamente no texto de
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Vélez de Guevara, diferentemente na serrana de Lope de Vega, a honra de ser
lavrador só é deixada em segundo plano para atender aos reis e seguir seus
exemplos. Gila não só aceita casar-se, como também o faz com um homem de outro
espaço cultural, mas ela cede ao militar pela promessa do seu futuro marido de ser
como os reis em coragem de honra. Assim, o valor abordado no texto não se
encontra em servir somente à coroa, mas também em ocupar um status nobre no
local, no seu ambiente, no locus private.
Dessa forma, o conceito de honra é um código de ética. No momento do teatro
do Século de Ouro, havia uma insatisfação geral com a atuação da nobreza nos
problemas pelos quais passava a corte. Pode-se falar de uma real crise da
monarquia. Crise esta que pode perfeitamente ser entendida como um
desdobramento dos acontecimentos nos séculos anteriores e no próprio século XVII.
A monarquia hispânica passava por um total descontentamento da população que
assistia a um retrocesso econômico. Os gastos com os sucessivos combates com os
mouros, a epidemias e pestes, a migração e a falta de um governo sólido em planos
de ação, liderado pela política do valido foram motivos primordiais para a
contestação. Entretanto, isso culminou com a expulsão dos mouros em 1609 e a
decadência do setor agrícola, o que gerou a fome e a inflação insustentável. A
monarquia hispânica atravessava a passagem da política feudal para o capitalismo
com o poder burguês. A transição de um sistema fechado e totalitário para um
sistema de relações monetárias e circulação de renda fora dos domínios
monárquicos trouxe um desequilíbrio administração acentuado também pelos gastos
pessoais da corte sob comando do Duque de Lerma.
O que Luis Vélez de Guevara e outros dramaturgos desta época difícil
exploram em cena é exatamente esta oposição de conceitos. O que passa a valer,
até onde o rei permite, é o código de ética do grupo. Para isso, algumas questões
são simbolizadas pelos conflitos em cena: Onde começam e terminam os domínios
da coroa? Quais são estes domínios? Há uma distinção entre o domínio do rei e o
domínio ético?
É por este poder de questionar os valores oficiais que o teatro dialoga com a
História, com a memória e como ela se fez oficial. Nessas questões, a honra e o
valor, quando se trata da linhagem, tanto urbana, quanto rural, tanto masculina,
quanto feminina, surgem no texto dramático através dos argumentos pragmáticos
das réplicas. Seja no espaço urbano dos castelos e casarões burgueses ou no
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campo, o teatro aurisecular reconhece ambos e, pelo emprego da retórica da defesa,
eles se instauram em cena, proporcionando ao público uma tensão, um conflito,
cenas de grandes efeitos em ação e argumentação.
Em La Serrana de la Vera, vemos que o elemento feminino só se apresenta
subjugada ao rei, pois o rei não é um homem, mas a imagem de Deus na terra.
Entretanto, ela deixa de dominar o seu espaço original de Garganta la Olla, com o
reconhecimento social dos camponeses, para dominar por força bruta o espaço
desconhecido e selvagem. Ela comete o erro e retorna ao espaço, porém não mais
como heroína domadora de touros e javalis, mas como sendo a caça que desperta
pena e compaixão. Nesse momento, a imagem de rei justo é mantida, pois o rei
Fernando de Aragão a condena, independente de seu posto social na vila de
Garganta la Olla, mas pelos erros cometidos.

4.6

A psique para a consagração do ator e da obra

Neste segmento, buscarei tratar dos aspectos da psique de Gila como recurso
de cena e de transgressão que favorece a atuação e o tom trágico da obra. Deixo
claro que este segmento não tem o objetivo de trazer a psicanálise para o seu
corpus. Entretanto, para que os recursos de linguagem em cena, objetivo central
desta tese, sejam citados, faz-se importante recorrer a alguns conceitos
desenvolvidos pela psicanálise para compreender melhor a personalidade e a
complexidade do comportamento das personagens. Após esta compreensão, o texto
se torna mais propício a uma análise com ênfase na retórica, já que a linguagem do
teatro é representativa da psique que o dramaturgo deseja transmitir às suas
personagens. Para esta vertente, cito Freud em seus estudos sobre pós-trauma e
suas consequências como fobias, neuroses, angústias e histerias. Antes disso, cito a
relação do dramaturgo com os atores que darão vida às personagens.
O autor inicia a obra com o título e a seguinte frase: Para la señora Jusepa
Vaca (GUEVARA,1997, p.79). Jusepa Vaca foi uma das grandes atrizes do teatro
do Século de Ouro Logo na primeira oposição de argumentos entre Gila e Dom
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Lucas Carvajal (Idem, pp. 88-92), o dramaturgo reitera a importância da atuação da
atriz com a seguinte didascália: Éntrase el CAPITÁN, retirando, y Gila, poniendo la
escopeta a la vista, lo que hará muy bien la SEÑORA JUSEPA.(Idem, p.92) e
termina a obra com a mesma frase de abertura (Idem, p 186). Vejamos:

FIN DE LA TRAGEDIA
DE LA SERRANA DE LA VERA
Para la señora Jusepa Vaca (III p. 186)

Pelas didascálias, percebe-se que o dramaturgo possuía uma grande
admiração pela atriz e lhe dedica o papel da protagonista Gila. O estudo introdutório
da edição americana por William R. Manson e C. George Peale James A. Parr e
Lourdes Albuixech (1997) aborda a relação entre o dramaturgo e os atores no teatro
do Século do Ouro:
Cuando o dramaturgo del siglo XVII escribía una comedia, tenía que
considerar una multiplicidad de intereses prácticos, tales como el del “autor
de comedias” – hoy director -, el del público, el del censor, el de los
miembros de la comparsa y, de manera muy especial, el del actor o la actriz
principal. En el caso de La serrana de la Vera de Vélez de Guevara se trata
de una obra encargada específicamente para demostrar el talento de la
famosa actriz Jusepa Vaca.
[…]
El papel de Gila requería una extraordinaria gama de destrezas histriónicas,
pues se trataba de un personaje polifacético. Además de la “Serrana” típica,
exigía también que en un momento u otro actuara el papel de mujer varonil,
de bella cazadora, de villana coqueta, de bandolera y asesina. En la
protagonista están sumadas y fundidas masculinidad y femineidad, agresión
y pasividad, fuerza y belleza, contradicción y consistencia.
PARR, 1987, p.17-18.

Todas as contradições apresentadas pela personagem, por uma análise
semiótica do teatro são recursos para que a obra tenha um final trágico, porém
apoteótico. A personalidade masculina de Gila em oposição à beleza e sedução
feminina foi tratada pelo dramaturgo como um dos pontos fundamentais para
aclamar a atuação de Jusepa Vaca, como também consagrar sua obra e
evidenciá-la em relação às demais obras que tratam do mesmo mito, porém sem
uma aplicação da pena em praça pública. Vejamos alguns aspectos.
Algumas análises sobre La Serrana de la Vera priorizam a questão da
sexualidade de Gila como androgenia. Gila, em algumas de suas réplicas se coloca
convictamente como homem:

111
A)

Capitán.
Gila.

B)

Madalena.
Gila.

C)

Gila.

D)

Madalena.
Gila.

Ni yo mujer que tan bien
lo jure.
Si imagináis
que lo soy, os engañáis,
que soy muy hombre (I, vv. 348-52)

Erró la naturaleza,
Gila en no herte varón.
¡Ay, prima, tiene razón! (I, vv. 659-61)

Hasta agora
me imaginaba, padre, por las cosas
que yo me he visto her hombre, y muy hombre,
(II, vv. 1577-8)
Todo cuanto hay se te alcanza
Por inclinación soy hombre. (III, vv.1832-3)

Seria uma incoerência de o dramaturgo trazer à cena uma personagem com
tendências homoeróticas que é seduzida por um militar, a ponto de permitir que ele
passe uma noite em seu leito. Mas o que deseja o dramaturgo é contrapor a heroína
masculinizada àquela que, apesar de domar touros e ter habilidades comuns nos
homens, é capaz de fragilizar-se diante de um discurso sedutor, com promessas de
fama como as feitas pelo capitão Carvajal. Na réplica de Gila, seus argumentos são
para justificar sua resistência ao homem, ao papel social feminino:

Hasta agora
Me imaginaba, padre, por las cosas
Que yo no me he visto her hombre, y muy hombre
Y agora echo de ver, pues que me tratas
Casamiento con este caballero,
Que soy mujer, que para tanto daño
Ha sido mi desdicha el desengaño.
No me quiero casar, padre, que creo
Que mientras no me caso que soy hombre
No quiero ver que nadie me sujete.
No quiero que ninguno se imagine
Dueño de mí; la libertad pretendo.
El señor Capitán busque en Plasencia
mujer de su nobleza que le eguale,
que yo soy una triste labradora,
muy diferente de él, para los campos
buena, que me conocen, y no quiero
meterme agora a caballero y herme
mujer de piedra en lo espetado y tieso,
encaramada en dos chapines, padre,
y con un verdugo hecha campana,
lominaria con una lechuguilla
aprendiendo de nuevo reverencias,
que será para mí darme pozoña,
y Gila no es buen nombre para doña. (II, vv.1577-601)
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Com a métrica em decassílabos, os argumentos de Gila estão baseados na
liberdade, no despertar de feminilidade, na falta de aptidão para o casamento, na
insegurança ao mudar de classe social, até mesmo o seu nome inadequado a título
de Dona. O comportamento feminino é, ao mesmo tempo, desconhecido e
ameaçador para Gila. Após as réplicas persuasivas do capitão, enganando,
inclusive, seu pai Giraldo, Gila muda completamente de opinião e se deixa envolver:

Giraldo.
Gila.
Capitán.
Don García.
Capitán.

Dios vaya
con vos.
Adiós, dueño mío.
El mismo os guarde.
No es mala,
don Lucas, la motilona.
¡A Gila le dejo el alma!
(II, vv. 1790-6)

Nas réplicas de Gila, acima citadas, as expressões “Dueño de mí; la libertad
pretendo.(v.1588) ” e “Adiós, dueño mío.” (v. 1792) denotam uma antítese de
opinião sobre o casamento. Ora ela nega o casamento, ora deseja casar-se. Gila
muda radicalmente de opinião. Mas após a vingança do militar, nasce em Gila uma
fúria incontrolável. A angústia neurótica, nesse sentido, é acentuada, pois Gila se
deixa fragilizar por um lado não mostrado no texto, ou seja, pela face feminina
abafada pela sua educação e que aflora diante do sedutor capitão. Ela não se culpa
por se permitir a tal sentimento e ser enganada por algo que desde o início,
rechaçava.
Sigmund Freud investiga as relações entre a repressão dos impulsos sexuais
e a angústia neurótica. Em sua obra Três ensaios de teoria sexual (1901-1905),
Sigmund Freud discorre sobre a sexualidade infantil e diz que a sociedade
desenvolve ferramentas de repressão das pulsões, no da serrana, a pulsão sexual.
Seria a educação uma desses elementos de coerção, responsáveis por sufocar as
tendências naturais, a que Sigmund Freud chama de amnésia infantil, estado onde a
consciência cobre estes impulsos. No caso de Gila, a culpa atribuída a seu pai por
não ter reprimido, desde a infância, sua tendência ao masculino está diretamente
relacionada a uma neurose desenvolvida quando ela se vê julgada e condenada por
tal traço de personalidade. Isso justifica a transgressão de Gila a uma ordem social
predeterminada, onde cabe à mulher atuar somente no campo da contemplação,
não da ação. Uma angústia neurótica (cito Sigmund Freud) se instala na
protagonista quando tal fato traumático (em La Serrana de la Vera o desagravo de
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um militar em seu local cultural) desorganiza seus mecanismos de proteção e traz à
tona suas pulsões sexuais femininas, em detrimento a sua identidade social
masculina que a faz ser representante do grupo social de Garganta la Olla. Ou seja,
a masculinidade, antes do aparecimento do Capitão Dom Lucas de Carvajal, era a
harmonia, a proteção de suas pulsões femininas e motivo de honra local e familiar.
Em outras palavras, a intensidade da fobia, em La Serrana de la Vera, é maior
quando o trauma afeta a identidade social. Seguindo a teoria psicanalítica, o
superego de Gila abafa o seu ego (consciência moral) e, ao tornar-se uma
criminosa, passa a ter o seu id (desejos inconscientes) dominante.
Como recurso de cena, Luis Vélez de Guevara introduz o instrumento musical
de guerra, o tambor, para quebrar o ritmo da cena anterior e trazer a réplica que
mostra explicitamente o caráter calculista da personagem antagonista Dom Lucas de
Carvajal:

Capitán.

Sargento.
Capitán.

Vamos de aqui,
Y agradézcame el lugar
que no le abraso.
¡Marchar!
Yo llegué, engañé y vencí. (II, vv. 2047-51)

A coordenação de verbos em “Yo llegué, engañé y vencí.” resume a função da
personagem para a ação central. Cabe ao vilão da obra chegar ao local (llegué),
enganar a população através do seu referencial aristocrático (engañé) e vencer não
pela ética da guerra, mas pela perspicácia, por ludibriar e desonrar seu mito (vencí).
Nesse momento, não estamos diante de um honrado soldado da realeza, mas de um
homem defendendo sua honra, segundo o seus valores em uma sociedade
patriarcal e bélica. Vale aqui, inclusive, citar este verso como uma referência à
célebre frase latina ‘Veni, vidi, vici’, supostamente dita pelo general Júlio César ao
senado romano em sua vitória na Batalha de Zela. Fica explícito que esta referência,
colocada na réplica da personagem masculina e antagonista provoca no expectador
um conceito negativo sobre a atitude autoritária e arbitrária, da mesma forma como é
conhecido o governo do próprio general Júlio César. Como vemos, estas referências
à provérbios e máximas não servem apenas para situar a ação dramática, mas
também na formação de valores e relações de superposição de personagens
dramáticos a personagens históricas.
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Luis Vélez de Guevara ratifica este comportamento com a réplica de Gila,
onde todos os recursos de linguagem foram empregados para representar um
descontrole emocional motivado pela vingança do militar.

Éntranse y toca el atambor a marchar. De adentro, dice Gila,
y salga luego con un manteo como que se levanta de la cama:

Gila.

¡Traición, traición! ¡Padre! ¡Prima!
¡Mingo! ¡Pascual! ¡Antón! !Presto,
socorred mi afrenta todos!
¡Ah, de mi casa! ¡Ah, de mi pueblo,
que se me van con mi honor!
¡Que un ingrato caballero
me lleva el alma! ¡Socorro,
que me abraso, que me quemo!
¡Ay, confusos atambores,
enemigos instrumentos
de la muerte y de la envidia,
que en el alma dais los ecos
del ánimo y la venganza,
despertadores soberbios,
relojes de mis desdichas,
de mi agravio pregoneros!
¿Qué os hizo mi honor que vais
tocando el alma y huyendo?
¿Por qué, si vais vitoriosos,
las espaldas habéis vuelto?
¡Esperad, o no venzáis,
que no es bien, cobardes siendo,
dejéis a mi amor vencido
en la muralla del sueño!
¡Ay, furia! ¡Ay, rabia! ¡Ay, cielos,
que se me abrasa el alma! ¡Huego, huego! (II, vv. 2050-75)

A réplica começa e termina com coordenação de signos vocativos em
exclamação e com versos em redondilha maior. Eles expressam a raiva, o ódio
representam também o sentimento de toda população de Garganta la Olla. Enfim,
todas as pessoas também sofrem com a afrenta cometida pelo militar. O desagravo
a Gila, figura nobre da província, representa o desagravo a todos.
Outro ponto sobre a réplica de Gila é o fato de ela ter relação complementar à
réplica de seu opositor:
1. Dom Lucas não incendeia Garganta la Olla, mas incendeia a honra de Gila:

Dom Lucas:

Vamos de aqui,
y agradézcame el lugar
que no le abraso. (Idem, vv. 2047-9)
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Gila:

¡Que un ingrato caballero
me lleva el alma! ¡Socorro,
que me abraso, que me quemo! (II, vv. 2055-7)

Gila.

¡Ay, furia! ¡Ay, rabia! ¡Ay, cielos,
que se me abrasa el alma! ¡Huego, huego! (II,vv. 2073-4)

2. Dom Lucas deixa sua alma a Gila, como analogia a seu amor, e seu ato incorreto
leva a alma de Gila, como analogia à sua honra. Percebe-se a antítese verbal: dejar
e llevar ao mesmo complemento substantivo - alma:
Capitán:

¡A Gila le dejo el alma!

Gila:

¡Que un ingrato caballero
me lleva el alma! ¡Socorro,

A disposição dos verbos e seus complementos estão ligados por um único
sujeito: Dom Lucas de Carvajal.
a) Ele deixa sua alma para Gila – este é seu argumento falacioso.
b) Ele leva a alma de Gila – este é o argumento metonímico de Gila, já
que honra, para o contexto local, equivale à alma.

Essa correlação de réplicas ao mesmo elemento funciona como um fio
condutor do drama; nela, as réplicas se justificam e se entrelaçam para a montagem
interpretativa do público e as suas conclusões sobre o valor do ato do militar
falacioso e sobre a validade do trauma de Gila.
Para expressar um estado de fúria e perda de equilíbrio, para enfatizar o
desespero da protagonista, sua réplica possui frases interjectivas e interjeições que
se unem às interrogações que questionam a justiça divina e a justiça dos homens.
Essas frases excessivas permitem a atuação grandiloquente da atriz Jusepa Vaca
em termos acústicos e gestuais. As exclamações e as interrogações estão voltadas
para acusar e interpelar os tambores em forma de prosopopeia, figura essencial da
poesia. Os tambores também surgem como analogia e como metonímia. Como
analogia, eles estão relacionados a outros elementos: despertadores soberbios,
relojes de mis desdichas, de mi agravio pregoneros. Como metonímia, a referência
aos tambores, em cena, é feita ao som produzido pela retirada do exército de Dom
Lucas Carvajal, os tambores produzem o ritmo militar. No momento em que Gila se
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dirige aos tambores, ela se dirige ao capitão por relação de pertinência. Temos uma
metonímia do tipo ‘a coisa pelo seu símbolo’ – o exército pelo instrumento. Isso é
possível porque o teatro, mesmo sendo a arte da representação de realidades,
também tem seu limite físico. Por isso, alguns elementos de cena nem sempre estão
disponíveis para o dramaturgo e para o diretor. Muitas vezes, o diretor coloca
elementos significativos, ou seja, signos linguísticos que mantêm uma relação
metonímica de cena de lembrança, ou uma relação evidente entre o significante e o
significado. Na cena em análise, o exército é lembrado por tambores, um signo
correlativo. Personificar esta parte inanimada (tambores) é trazer ao palco a parte
animada (o exército real), agir como um fio condutor, um lugar de continuidade da
cena anterior.
Outro ponto que viria a explicar o caráter andrófobo de Gila é a incidência dos
males sofridos pelos homens importantes em sua vida. Primeiramente ela se sente
usada pelo próprio pai que a oferece em casamento ao militar após a ameaça de
incendiar a vila. Em seguida, ela é seduzida e humilhada por Dom Lucas de
Carvajal, a quem ela ofereceu seu corpo e sua parte feminina. Em seguida, ela é
traída por Mingo, seu amigo delata seu paradeiro à Santa Hermandad, esta a prende
e a leva de volta a Garganta la Olla, onde é julgada pelo rei Fernando de Aragão
pelos seus crimes. Vê-se que ela é ofendida por quatro instâncias masculinas
importantes:
I. O laço afetivo familiar - seu pai Giraldo.
II. O sentimento, sua alma feminina – Capitão Lucas de Carvajal.
III. O lado fraternal, o amigo que a trai.
IV. O amor ao rei Fernando de Aragão quem deve admiração e fidelidade.
Esses quatro elementos voltaram-se contra ela, o que lhe formou uma
personalidade violenta e nela despertaram esse ódio ao elemento sexual oposto. Na
réplica de Gila, o elemento masculino é motivo de desconfiança.

Como imaginé que estaba
tan cercano el casamiento,
le di esta noche en mis brazos
ocasión para ofenderos.
¡Mal haya, padre, quien fía
de sus mismos pensamientos,
de palabras de los hombres,
de regalos y requiebros!,
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que estas galas enemigas
dicen tremolando al viento:
“Aquí se alojan agravios
a costa del propio dueño.”
Echaldo de ver, pues marcha
ese capitán Vireno,
haciéndome Olimpia a mí,
y roca su ingrato pecho.
¡Ay, furia! ¡Ay, rabia! ¡Ay, cielos,
que se me abrasa el alma! ¡Huego, huego! (II, vv. 2100-13)

Na réplica, Gila assume seu erro ao deixar-se enganar pelas palavras
sedutoras, presentes e gestos. Cita a novela cortesã Ardid de la pobreza, astucia de
Vireno (2003) de Andrés de Prado. Esta novela cortesã é curta e de mesma temática
de sedução do capitão Vireno e sua amada Olímpia58. Mais uma intertextualidade
presente na obra. Outro ponto importante característico de um recurso de linguagem
está no ambiguismo da palavra ‘alojar’.

Ao dizer “Aquí se acostan agravios”, a

personagem se refere aos agravos de Dom Lucas e alojar como hospedar, segundo
as ordens dadas pelo capitão ao pedir alojamento na casa, cuja dona é Gila. O
segundo ato termina com a vingança como clímax. É bastante comum que os atos
terminem com um grau intenso em expectativas para o próximo ato. Isso fica
explícito com a repetição dos versos finais com o intuito de dar ênfase ao estado
descontrolado da protagonista.

Giraldo.
Gila.

58

Las quejas dejemos, Gila,
y acudamos al remedio.
Bien decís. Dadme un caballo
que imite a mis pensamientos.
Y tú, Madalena, dame
de vestir. Tú, Pascual, luego
dos escopetas me carga.
Tú, Mingo, convoca al pueblo
para que salgan a darme
ayuda. Y ruego a los cielos
que, ofendidos no castiguen
a mi enemigo primero,
ni que primero que yo
ninguno le mate, siendo
restaurador de mi honra,
que por estos brazos mesmos
mi agravio quiero vengar,
que sólo a todos les ruego
que vengan a ser testigo
de la suerte que me vengo.

Esta novela curta, com tradições nas novelas medievais, de temas corteãos, tem autoria de Andrés
de Prado, sobre o qual não há uma informação segura sobre seu nascimento e muito menos a data
da obra citada. PRADO. Ardid de la pobreza, astucia de Vireno.2003. Disponível em:
<http://www.biblioteca.org.ar/libros/89696.pdf>.Aceso em 9 de junho, 2013.
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Mingo.
Giraldo.
Gila.

Y guárdense de mí todos
cuantos hombres tiene el suelo
si a mi enemigo no alcanzo,
que hasta matarlo no pienso
dejar hombre con la vida.
Y hago al Cielo juramento
de no volver a poblado,
de no peinarme el cabello,
de no dormir desarmada,
de comer siempre en el suelo
sin manteles, y de andar
siempre al agua y al viento,
sin que me acobarde el día
y sin que me venza el sueño,
y de no alzar, finalmente,
los ojos a ver el cielo
hasta morir o vengarme.
¡Todos decimos lo mesmo!
¡Ea! ¿A qué esperamos, hija?
Vamos de aquí.
¡Rabio y muero!
¡Sin honra estoy! ¡Vamos, padre,
que de coraje reviento!
¡Ay, furia! ¡Ay, rabia! ¡Ay, cielos,
que se me abrasa el alma! ¡Huego! ¡Huego!
(II, vv.2114-57)

Nesse fragmento, Gila pede ao pai um cavalo com os mesmos pensamentos
que os dela. Este paradoxo reitera a questão do discurso e o ator que o pronuncia.
O dramaturgo não deixa explícitos tais pensamentos. Logo, eles deverão ser
captados pelo público, após a entonação dada ao verso pela atriz. Assim, justifica-se
o paradoxo do discurso lírico, ao ser encenado em palco e o texto cresce em
teatralidade. Gila diz a seu pai: “Dame un caballo que imite a mis pensamientos”.
Retoricamente a réplica desfaz o paradoxo com o contexto da cena. Os
pensamentos de Gila são de ódio e vingança, logo ela quer um cavalo que tenha
esta mesma energia para que a acompanhe na sua empreitada vingativa. Gila pede
outros elementos. Ai pai, um cavalo; a Madalena ela pede roupas; a Pascal, ela
pede escopetas carregadas e a Mingo solicita que reúna o seu povo em seu apoio.
Esses quatro elementos têm outros significados para o desenvolvimento da situação
exposta.

a) cavalo – fuga
b) roupas – mudança de comportamento
c) escopetas – vingança
d) povo – representação da honra a ser vingada
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A coordenação de elementos simbólicos possui a seguinte narratividade: Gila
precisa fugir, mudar sua personalidade e comportamento para dar início a sua
vingança pessoal e a honra do seu povo. Claro que esta sucessão de pedidos
também tem uma teatralidade fundamental para a aclamação da atora e da obra.
Luis Vélez de Guevara constantemente introduz cenas de grande poder de
visualização e montagem de cenário ou de vestimenta. Entretanto, é com o auxílio
do texto que a obra cresce teatralidade.
Outro ponto importante para compreender com quais recursos de linguagem o
dramaturgo constrói uma personalidade neurótica encontra-se na réplica onde Gila
pede à população da vila que não faça justiça. Ela mesma quer vingar sua própria
honra, fazer a justiça com suas próprias mãos, mesmos que todos se sintam
igualmente ofendidos. Mais uma vez, vale a questão da correspondência, isto é, a
ofensa ao mito é o mesmo que ofender o grupo que o sustenta. Temos a réplica de
Mingo que ratifica a correspondência entre Gila e o seu povo: “¡Todos decimos lo
mesmo!”(v. 2151). Por silogismo ainda:

1ª – Gila é representante do grupo local.
2ª – Gila foi desonrada.
3ª – Logo, o grupo local foi desonrado.

A retórica da justiça e da dramaturgia aproveita essas correspondências para
ampliar os atos, sendo estes de bondade e serventia ou crueldade e ofensa. Quanto
maior for a solidariedade em relação a um agravo, maior é este agravo. E é claro
que, ao ampliar o ato, valoriza-se o ator em cena por dar-lhe a oportunidade de uma
atuação no plano épico ou trágico.
O caráter assassino de Gila após o trauma sofrido e o efeito trágico da obra
requer a vingança pessoal, por isso o seu pedido ao povo é índice do quão grave foi
o agravo sofrido. O conflito que se instaura em cena está nos parâmetros da justiça
retributiva, quando não há possibilidade de perdão através de uma análise do ato e
do infrator, não se vislumbra a possibilidade de restauração. Gila pede a Mingo que
informe à população de Garganta la Olla que não se vingue. Essa vingança deve
pelas mãos dela, pois assim será uma vingança do mesmo nível da ofensa. Logo,
para a ofendida, sua justiça é retributiva e segue a máxima da lei de Talião.
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Entretanto, o rei Fernando de Aragão dá a sentença máxima à Gila pelo assassinato
dos espanhóis que passavam pelas serranias a caminho de Plasencia. Tanto Gila
quanto o rei possuem os mesmos conceitos de justiça retributiva. A retórica se
baseou no jus puniendi, para determinar o princípio da justiça retributiva: dar ao
crime um castigo de mesma intensidade (morte se pune com a morte).
Podemos concluir que o argumento da justiça é varável, pois a ética da justiça
é local. O dramaturgo cria uma correlação de punição e punidor.
O povo de Garganta la Olla se sente ofendido por um representante da corte
e, por isso, é vingado pelas mãos de sua representante local.
Gila faz justiça com a morte dos viajantes espanhóis e, por isso, o rei
Fernando de Aragão faz justiça para o povo espanhol com a morte de Gila.
Tanto Gila quanto o rei Fernando de Aragão fazem justiça e vingam seu povo.
É nesse conflito que a obra prende a atenção do público e se solidariza com
Gila, mesmo consciente do erro e sabendo que a vingança de Gila pode ter sido
estimulada por um estado de consciência traumática.
Em 1894, Sigmund Freud publica As Neuropsicoses de Defesa. Para ele, as
manifestações fóbicas afloram como mecanismos de defesa inconsciente, a fim de
possibilitar a convivência com conteúdos incompatíveis com a consciência e que não
podem ser apagadas da memória pelo pensamento, já que fazem parte da
experiência traumática. A fobia, assim como a neurose e a histeria, é desenvolvida
pelo inconsciente como defesa em uma situação de perigo que possa trazer o
trauma ao presente. Na obra, esses traumas, em tão pouco tempo, dão uma caráter
andrófobo à Gila. Fala-se hiperbolicamente em dois mil homens assassinados. A
hipérbole acentua a dramaticidade trágica da personagem.
Como dito anteriormente, o trabalho de construção de personagem por uma
camada psíquica trágica como um recurso de cena para brindar a atuação de
Jusepa Vaca ou a sua obra, o que se pode afirmar é que, diferentes de outras
serranas, Luis Vélez de Guevara oferece material para muitas leituras e rompe o
padrão do mito, quando põe em cena uma Gila realmente controversa. O
dramaturgo permite que o público reflita sobre a piedade e a justiça, sobre a
compaixão e vingança, sobre a repressão e o desejo, sobre a mulher e suas
perspectivas. Como dito anteriormente, esta análise sobre a personalidade dúbia
cabe aos estudos da psicanálise, pois se trata de comportamento transgressor pós-
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traumas. Também diz respeito à semiologia pelas relações entre os signos teatrais
desenvolvidos pelo dramaturgo ao selecionar e combinar os elementos que formarão
uma leitura possível do público ou várias leituras possíveis. E, quanto à Retórica,
esta complexidade está presente em cada diálogo, em cada réplica das
personagens envolvidas no foco central do texto.
Por isso, este aspecto andrófobo, ao invés de ser tratado como distúrbio, é
posto nesta tese como um recurso de dinamismo, de persuasão do expectador que
está inserido em um contexto masculino, em uma sociedade patriarcal onde todas as
importantes decisões, os esquemas políticos, os sistemas de ética e comportamento
são oriundos do discurso masculino. Até o fim do segundo ato, a culpa pelo
desagravo, será do elemento masculino, pois é o grupo ofendido que julga. Ao
contrário, no fim do terceiro ato e fim da obra (a peroração), a culpa é do elemento
feminino, já que é o poder real que julga e dita a sentença.
A psiquê de Gila, criada pelo dramaturgo para dar consagração à atriz e à
obra, leva ao expectador sérias reflexões sobre a posição da mulher na esfera
masculina e executa a consagração também dos mitos históricos que vão decidir
pela justiça como também retributiva. Nesse sentido, La Serrana de la Vera, com
sua força argumentativa, com a energia de uma personagem complexa, consagra a
atuação de Jusepa Vaca e consagra o autor. Por outra leitura propícia a esta tese, a
psique de Gila é o que faz da obra ser considerada pelo próprio autor como uma
tragédia. Com a personalidade deformada, a sentença vem do poder real em jazer
valer a justiça como exemplo para a posteridade. Logo, a sentença final constrói a
autoridade dos reis católicos diante do povoado de Gargata la Olla e de toda a
Espanha e restaura a imagem de Felipe III, na medida que o público está em busca
de uma nova voz que defina o seu presente.
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4.7

A morte do príncipe: retrato e emblema como índices de valor

Neste seção, buscarei explicitar como o retrato e os emblemas postos em
forma verbal, através das réplicas, têm funções persuasivas, principalmente no
espetáculo. A situação é notícia da morte do príncipe Juan de Aragão (1478-1497),
devido a uma queda de cavalo, na batalha de reconquista de Granada. Para tal
explanação, ilustrarei os raciocínios com os emblemas de Sebastián de Covarrubias
Orozco (1539-1613), na obra Emblemas Morales (1610). A continuação, segue a
portada do livro, dirigido ao valido de Felipe III, Duque de Lerma.

[Portada]
Emblemas Morales, De Don Sebastián de
Covarrubias Orozco, Capellán del Rey N.S.
Maestrescuela, y Canonigo de Cuenca, Consultor del
santo Oficio.
Dirigidas a Don Francisco Gómez de Sandoval y
Rojas, Duque de Lerma, Marqués de Denia, Sumiller
de Corpe Cavallerizo mayor del Rey N.S.
Comendador mayor de Castilla, Capitán General de la
Cavallería de España. (Madrid, impressa por Luis
Sánchez: 1610.)
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O autor, segundo estudos de emblemática, dedicou-se à música e ao teatro,
na organização dos eventos religiosos, na corte de Felipe II e Felipe III. Pela
portada, percebe-se a influência do valido Duque de Lerma, com o seu brasão em
toda a área.
Os emblemas com um podem ser uma herança das iluminuras medievais que
abriam os capítulos dos livros, principalmente a angiologia. Mas o importante é
perceber que essa emblemática entrou no teatro como um recurso visual de
persuasão através da imagem em cena ou verbalmente nas réplicas.
Em 1497, após casar-se com Margarida da Áustria (1480-1530), filha do
imperador Maximiliano de Habsburgo, morre o príncipe Juan de Aragão (1478-97).
Sua morte põe fim à sucessão direta por meio masculino, já que ele era o único
varão do rei Fernando de Aragão. Em seguida a sua morte, sua esposa dá à luz
uma menina morta, o que dificulta mais a sucessão direta. A morte do príncipe Juan
foi tema de alguns artistas como Juan del Encina. O autor aborda este tema em
Tragedia trovada a la dolorosa muerte del Príncipe Don Juan59, como o título
completo: La dolorosa muerte del Príncipe don Juan de gloriosa memoria; hijo de los
muy católicos Reyes de España, don Fernando el quinto y doña Ysabel la tercera
deste nombre. Tragedia trobada por Juan de la Encina60. As trovas de Juan del
Encina estão em versos endecassílabos e com tal lirismo que pode ser considerada
como parte de um gênero chamado ‘literatura consolatória’. Também um villancico61
com o nome de Triste España sin ventura62 de mesmo tema que compõe as
aproximadamente 470 peças de música renascentista, basicamente do século XV ao
século XVI. Esta compilação chama-se Cancionero del Palacio (1474-1516), período
do reinado dos reis católicos, aliás com extrema valorização da música63.

Triste España sin ventura,
todos te deven llorar.
Despoblada d'alegría,
para nunca en ti tornar.

59

ENCINA, Juan del. Obras completas. Clásicos castellanos. Ed., introd. y notas de Ana
M.Rambaldo. Madrid: Espasa-Calpe. 1978, p. 219.
60
GARCÍA, Manuel Gómez. Dicionario Akal de Teatro.Madrid: Akal, 2007, p. 279.
61
Composição musical originário de Castilla. Sua estrutura é dre uma métrica popular, com versos em
redondilha maior. Considera-se esta forma musical como uma produção dos habitantes da villas para
diferenciar da música dos fidalgos.Idem.
62
Juan del Encina compõe outro ‘villancico’ chamado A tal perdida tan triste com o mesmo tema.
63
Informação retirada de <http://www.filomusica.com/filo53/palacio.html>. Acesso 10 de junho, 2013.
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Tormentos, penas, dolores,
te vinieron a poblar.
Sembróte Dios de plazer
porque naciesse pesar.
Hízote la más dichosa
para más te lastimar.
Tus victorias y triunfos
ya se hovieron de pagar.
Pues que tal pérdida pierdes,
dime en qué podrás ganar.
Pierdes la luz de tu gloria
y el gozo de tu gozar.
Pierdes toda tu esperança,
no te queda qué esperar.
Pierdes príncipe tan alto,
hijo de Reyes sin par.
Llora, llora, pues perdiste
quien te havía de ensalçar.
En su tierna juventud
te lo quiso Dios llevar.
Llevóte todo tu bien,
dexóte su desear,
porque mueras, porque penes,
sin dar fin a tu penar.
De tan penosa tristura
no te esperes consolar.

Luis Vélez de Guevara introduz este tema em La Serrana de la Vera como
exéquias ao príncipe cantado por muitos outros poetas e dramaturgos. Esta nova
atmosfera lúgubre quebra o ritmo do poema e introduz a tragédia em meio a uma
atmosfera de festas. Esta quebra é um recurso teatral para dinamizar a
apresentação com outro ritmo, também no intuito de emocionar a plateia com o
realismo construído pelas descrições, pela pontuação interrogativa e exclamativa.
Além de Dom Lucas Carvajal surgir no primeiro ato por ser a coluna para o
desenvolvimento da peça, a entrada do alferes Dom García, no segundo ato, pela
didascália “Don García a camino”, tem a função de anunciar a morte do príncipe
Dom Juan II (1497), por consequência de uma queda de cavalo. A réplica de Dom
Garcia é extensa, porém de grande atmosfera dramática, pictoricamente descrita,
empregando recursos de ampliação de significados, como a comparação e a
analogia.
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DON GARCÍA, de camino.

Don García.
Capitán.

Don García.

Capitán.
Don García.

Nunca en la Vera imaginé alcanzaros.
Seáis muy bienvenido, don García,
que habéis estado, a fe, bien deseado.
¿Cómo habéis, en efeto, despachado?
Luego en llegando me aprobó el Consejo,
aunque llegué en ocasión a Salamanca
para España bien trágica.
¿En qué estado
queda el Príncipe?
Oídme con cuidado.
Después que de La Carrera
de aquel caballo que de la España
fue el de Troya, pues ha sido
de tan gran desdicha causa,
quedó el Príncipe Don Juan
tan enfermo en Salamanca
de su mal lograda vida
con tan pocas esperanzas,
Fernando y doña Isabel,
la jornada de Granada
dejando, dieron la vuelta
a llorar tan gran desgracia. (II, vv.1625-44)

Nessa réplica de Dom García, está presente uma comparação importante para
esta tese: o cavalo de Dom Juan na guerra contra os mouros e o cavalo de Troia –
“fue el de Troya, pues ha sido / de tan gran desdicha causa” (vv.1635-6). Esta
comparação amplia a gravidade da queda, pois o público é conhecedor da Guerra
de Troia, e da disputa de Helena, e, simultaneamente, enaltece a imagem do
Príncipe Juan. Também é uma forma de exaltar a Espanha na luta pela sua unidade,
pois a expulsão dos mouros pode ser equiparada com a guerra entre aqueus e
troianos. Através desta comparação, Luis Vélez de Guevara exalta um mito histórico
nacional pela semelhança a um mito clássico greco-romano também perpetuado
pela literatura universal pelas guerras e expansão cultural. Encontramos assim, um
dos objetivos desta tese, ou seja, o teatro exalta o reinado dos reis católicos através
de confluências entre mitos de outras esferas temporais e culturais. Mitos da história
nacional comparados a mitos greco-romanos, e de cunho universal através da
literatura e da própria mitologia é um recurso argumentativo implícito, pois não é
declarado abertamente o valor analógico, mas é uma indução do espectador a
estabelecer tal relação.
Outra personagem importante que entra em cena também comparação, porém
desta vez em comparação valorativa, isto é, que valoriza a imagem, é o médico
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dos reis católicos, Juan de la Parra64. Ele cuidou do príncipe no momento do suposto
acidente que o levou à morte, em comparação a Galeno de Pérgamo, grande
médico e filósofo romano de origem grega e Esculápio, deus da Medicina na
mitologia greco-romana. Esta confluência de mitos é outra forma de valorização do
mito espanhol. Segue a comparação:

Siete dotores lo curan,
y entre ellos de la Parra,
nuevo Galeno español
que a Esculapio se adelanta.(II, vv. 1645-8)

Novamente o dramaturgo introduz a mitologia grega com a finalidade de valorização
do mito histórico ibérico. A covalência entre os mitos está no valor destes em seu
tempo e espaço. Com estas covalências, construímos algumas relações conclusivas
de ampliação de valores:
1. Quanto maior é o valor dos médicos, maior é o valor do paciente.
2. Quanto maior é a gravidade da morte, maior é o valor do médico e do paciente.
3. Quanto mais grave é a morte, maior o valor do paciente, maior é a
espetacularidade da situação em cena.
Com estas relações de valor, a cena amplia a tensão provocada pelo
dramaturgo e acentua o interesse do público. Entretanto, segundo a cultura filosófica
da época, da brevidade do tempo, a morte não se importa com os valores, com a
fama dos seus eleitos. Este raciocínio, natural da época, está expícito na réplica de
Dom García, há um questionamento sobre o valor da linhagem no momento da
morte.
64

Sobre a verdadeira identidade do médico Parra, encontrei informações diferentes. María de Pilar
Rábade Obradó, em seu artigo na Revista Cuaderno de historia de Espana, Nuevos datos sobre Juan
de la Parra, secretario de los Reyes Católicos, indica Juan de Parra como o médico dos reis católicos,
e outro Juan de la Parra com o secretárgio geral do mesmo nome. Ver em OBRADÓ, María del Pilar
Rábade. Nuevos datos sobre Juan de la Parra, secretario de los Reyes Católicos (2011 - 2012) - In:
Cuadernos de historia de España, Universidad de Buenos Aires: Buenos Aires, vol. 85/86 (2011/12)
p. 581-594. Porém, Narciso Alonso Cortés (Dos médicos de los reyes católicos), indica pelo menos
quatro médicos dos reis católicos com o sobrenome Parra. Ver em: CORTÉS, Narciso Alonso. Dos
médicos de los reyes católicos. Revista Hispania, nº XLV, Madrid:Consejo superior de investigaciones
científicas Instituto Jerónimo Zurita, 19?. Segundo o autor, Dom Enrique Esperabé, na obra Historia
de la Universidad de Salamanca, há pelo menos três médicos com o nome Parra: Gonzalo, Alonso e
Antonio. Ver em: ESPERABÉ, Enrique. Historia de la Universidad de Salamanca. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca, 1914-7, tomo II, p. 273. Cita Luis Comenge (Clínica egrégia)
que havia um doutor Mateo de la Parra. Porém na obra de Narciso Alonso Cortés, há um trecho onde
ele considera Juan de la Parra como o médico de acudiu o príncipe Juan II, em Salamanca e tornouse secretário geral, mas a mesma pessoa, fato comprovado pelo autor através do Libro de cartas de
los reyes católicos.
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Todos hasta el catorceno
la vida al Príncipe alargan,
y el de la Parra una noche
le dice tales palabras:
“Muy malo está Vuestra Alteza,
Don Juan, Príncipe de España.
Al cuerpo faltan remedios,
acúdanse a los del alma.
La muerte a nadie perdona,
que de los reyes las guardas
atropella y no respeta,
como mayor rey la manda.
Tres horas tenéis de vida,
A la una ya se pasa,
Que de la vida es el pulso
El reloj que las señala.
(II, vv. 1649-74)

A temática da brevidade da vida e da imparcialidade da morte está presente
na citação a que se refere Dom García (La muerte a nadie perdona ). No discurso do
médico Parra, a morte não leva em consideração a linhagem, nem mesmo a
linhagem real, pois é exatamente o rei dos reis (como mayor rey la manda) que a
ordena e o rei dos reis é Deus. Outra construção em hipérbato está nos quatro
últimos versos. Em uma leitura direta em contunuidade teríamos o pulso como o
relógio da vida ao marcar as horas, em metáfora, as batidas cardíacas são as horas
medidas pelo pulso. Em resumo de raciocínio: o relógio marca as horas do tempo,
enquanto o pulso marca das batidas cardíacas da vida.

pulso
vida
batidas cardíacas
________ - __________ - _________________
relógio

tempo

horas

Este jogo de metáforas mostra a genialidade das construções póeticas em
acordo com uma retórica de persuasão no momento em que quanto mais criativo e
truncado (em oposição ao inutilia truncat do neoclassicismo) é o discurso, mais
espetacular será o espetáculo e a fama do dramaturgo. Como já anunciado, o
‘ingenio’ é a marca de autoria da arte barroca. É pelo ‘ingenio’ e pela ‘agudeza’ do
pensamento que o artista do barroco produz suas obras, no teatro, isto é mais
evidente quando conta com elementos externos ao texto, como os atores e seus
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recursos cênicos e os mecanismos de ilusionismo, cada vez mais presentes em
cena.
Sebastión Covarrubias também ilustra o raciocínio da morte com um emblema
que trata da morte como um movimento em constância para o nascimento. Estão
presentes várias pessoas de variados status, todos acometidos pela ação das
Parcas.

Verias sembrados, si advertir quiseres,
Por el cruel despojo de las Parcas,
Cuerpor de Condes, Duques, y Marqueses,
De Pontífices, Reyes, y Monarcas:
Pudren, com los pellicos, las autarcas,
Quedando todos em la sepultura,
65
De um mesmo parecer, y uma figura.
Centuria I, emblema 19, epigrama

Outro emblema mais específico ainda sobre o tema da brevidade da vida e da
justiça, está no emblema abaixo:

65

Transcrição própria.
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Al tempo y a la muerte, están sujetas
Todas las criaturas corporales,
Por más fuertes que sean, o perfectas,
Tarde, o temprano, han de ser iguales:
Si las fijas estrellas, o planetas
Influyen, en las cosas temporales
Perpetua duración, no la consiguen,
66
Que la muerte y el tiempo las persiguen.
Centuria II, emblema 30, epigrama

Outro argumento importante na citação de Parra, com cunho político é a
sucessão. Parra cita que, sem filhos, o reino será da irmã mais velha das ‘três’, a
princesa Dona Isabel, casada com Dom Afonso de Portugal.

Sin herederos vos deja
el Cielo; secretas causas
debe de haber que lo ordenan
que en la tierra no se alcanzan.
El reino, por vuestra muerte,
queda a la Señora Infanta.
Ampare Dios a Castilla,
y a vos os perdone el alma.” (II, vv. 1769-76)

66

Transcrição própria.
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A réplica de Dom Juan vem logo a seguir, também na voz de Dom García:
Valor mostrando, responde,
El Príncipe al de la Parra:
“Con ser la verdad primera
que me han dicho, no me espanta.
Natural cosa es la muerte;
sólo me aflige la falta
que puedo hacer a Castilla,
aunque dejo tres hermanas.
Pero Dios, que determina
que muera, sabrá amparalla
con herederos que importen
más a su iglesia romana.”
Y recibiendo de nuevo
los sacramientos, dio el alma
ao Cielo, luto a Castilla,
y general llanto a España. (II, vv. 1677-92)

Nos primeiros versos, Dom Juan concorda de maneira axiomática com seu
interlocutor Parra sobre o tema da imparcialidade da morte, mas discorda quanto a
sua sucessão passar para a princesa Isabel. Ele mesmo afirma ter três irmãs e cabe
a Deus escolher a melhor para Castela. O argumento da predeterminação divina
está na ordem do argumento irrefutável e fechado, não admite dúvida porque o
responsável é um ser acima de todos e de caráter metafísico. Adiante será citado
este tipo de argumento pragmático absoluto.
A arquitetura, em sua estrutura física e artística, como método persuasivo
também está presente no teatro do Século de Ouro. Dom García descreve com
perfeição o elementos arquitetônicos do túmulo de Dom Juan:

En la catedral se hizo
un túmulo, cuya rara
fábrica admiro en su pompa
la arquitectura romana.
El edificio soberbio
las cuatro especies mostraba
de las colunas antiguas
que inventó Efesio y Acaya,
las dóricas corintias,
las iónicas y tuscanias,
que el español mauseolo
hasta los cielos levantan
sobre los embasamentos
de pedestales y basas,
cuadros, equinos, boceles,
lenguetas, escitas,zanjas,
nacelas, filetes, plintos,
murecillos, contrabasas,
troquillos, planos, talones,
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armilas, gradillas, bandas,
cuyo hermoso frontispicio
con el capitel rematan
arquitrabes y cornijas,
frisas y molduras varias,
coronas, gulas, casetos,
gotas, balaustres, armas,
ejes, triglifos, metopas,
témpanos, linteles, jambas. (II, vv. 1693-720)

Essa descrição do túmulo real é detalhista, com uma excessiva coordenação de
elementos da arquitetura romana em seus mais variados estilos: dórico, coríntio,
jónico e toscano. O objetivo do recurso da descritividade hiperbólica é exaltar o valor
do príncipe Dom Juan pela suntuosidade de seu túmulo. A mesma exaltação que
ocorre com a arquitetura barroca que busca a sublimação a través do excesso de
elementos para formar uma atmosfera contemplativa e sobrenatural. Por isso, não
podemos refutar a relação entre a retórica e a arquitetura no que diz respeito à
persuasão, principalmente no projeto religioso as Igreja católica. Segundo Giulio
Carlo Argan, (cito) a arquitetura é fundamentada sob o conceito de alegoria como
um processo mental, onde o que predomina é a imaginação (2004, p. 40). Porém,
enquanto no século XVI a imaginação é o lado oposto do conhecimento, do saber
empírico, no século XVII, a imaginação “passa por um processo mental, produtor de
valores.” (Idem). Esses valores, dos quais fala Argan, são expressos pelos
elementos arquitetônicos e sua sintaxe, sua combinatória. Para o crítico:

Levados para a superfície, aqueles elementos arquitetônicos continuam a
exercer sua função de declaração dos valores relativos dos espaços e das
forças de sustentação (no caso das colunas), mas só num plano figurativo e
simbólico: os espaços, de fato, já não correspondem a sua medida, e as
forças não atuam, porque tudo se passa na superfície e porque a técnica de
construção já não necessita de sua capacidade de sustentação. Assim, todo
o processo de invenção arquitetônica se transforma em um autêntico
processo de alegorização: cada obra se torna não só uma ilusão, mas uma
alegoria do espaço. (Idem, p. 43)

Esta superfície de que fala Argam é a tela, o papel. Porém, quando os elementos
arquitetônicos são levados para a oralidade, o processo é o mesmo, ou seja, uma
coluna, uma cúpula ou um capitel não expressam medidas, somente figurativas.
Assim, tais elementos produzem não medidas, mais valores. A coluna representa
uma sustentação, uma força e um sentido visual de nobreza em seu valor de
sustentáculo de uma realidade. O dramaturgo, ao descrever o túmulo de Dom Juan
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com os detalhes dos elementos, cria valores, trabalha a capacidade mental de
estabelecer uma relação entre o elemento material, já carregado de conotações, e o
elemento verbal. Desta forma, a descrição arquitetônica também procura persuadir o
espectador a formar valores, ideologias, conceitos a respeito não do túmulo, mas a
quem ele pertence, ainda mais se esta descrição vem acompanhada de um cenário
no qual contém elementos materiais. Podemos chamar a arquitetura de argumento
retórico visual e sensorial. Retornando a Argan:

A consequência direta da poética da persusão, em arquitetura, é a
transformação do sistema formal fechado em um sistema formal aberto; o
que corresponde em termos de ‘retórica’, à passagem da demonstração à
argumentação, ao discurso. No discurso retórico, admite-se a repetição com
finalidade exortativa. É o que ocorre, em arquitetura, com a coluna. A coluna
é símbolo de força e de sustentação; e, por deslocamento, da salvação da
fé, princípio essencial em tempos de luta religiosa. (Idem, p. 44)

Concluímos que os elementos arquitetônicos, postos por Luis Vélez de
Guevara na descrição do túmulo, têm uma finalidade persuasiva porque eles são
elementos previamente conotativos. No caso desta réplica, os valores ideológicos
transmitidos pela arquitetura da catedral onde está o túmulo e ele mesmo são
recursos linguísticos que enfatizam uma imagem de força e sustentação, bem como
de nobreza e de caráter constante. Este foi e ainda é o projeto da Igreja católica ou
de qualquer construção de ideologias baseada em um conceito, no qual sua função
primeira é persuadir a entrar e depois a colocar-se de acordo com este conceito. Em
termos de representação, se não há um cenário com os elementos arquitetônicos, as
réplicas devem ser coordenadas e com uma entoação que venha a expressar a
grandeza do túmulo, tanto quanto a grandeza daquele que o ocupa. Muito mais que
ornamentar o discurso com elementos sinestésicos, o componente visual é
fundamental também como discurso argumentativo nas vezes em que a palavra não
consegue dar ao espectador a dimensão pictórica desejada pelo dramaturgo.
Ignacio Arellano67 coloca a questão do valor da palavra no espaço cênico e as
dimensões que a mesma outorga ao argumento da obra quando afirma:
67

Ignacio Arellano, Catedrático de la Universidad de Navarra, Titular da Universidad León y
Catedrático de la de Extremadura. Sua obra Convención y recepción. Estudios sobre el tetaro del
Siglo de Oro (1999) propõe um estudo sobre a teoría da recepção da obra, sob diversas perspectivas
e diversos géneros dramáticos. No capítulo 7, o autor analisa sob o ponto de vista estético e
ideológico os “valores visuales de la palabra en el espacio escénico del Siglo de Oro”. Sua
preocupação maior é mostrar como a palavra auxilia na visualização é impossível. Cf. ARELLANO,
Ignacio. Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1999.
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Acabo de apuntar que ni siquiera el espacio escénico se ve del todo
mientras la palabra no lo completa. Efectivamente, la percepción visual no
es un hecho directo e inmediato: se realiza a través de operaciones ópticas
físicas, pero también psicológicas, y es el texto el que modela la percepción
visual. Por de pronto, la mirada es incapaz de percibir todos los detalles
des espectáculo que se le ofrece, y además, de toda la serie que sí ve,
debe discriminar los detalles funcionales de los neutros. La mirada del
espectador de teatro es una mirada discriminadora, selectiva. Y es
precisamente el texto en gran parte el que desempeña la función
orientadora e interpretadora de lo visual que debe ser percibido como
componente activo del espacio escénico.
ARELLANO, 1999, p. 205.

Em harmonia com a citação acima, para lograr o seu objetivo de persuadir o
espectador visualmente, o dramaturgo emprega muitos signos visuais, como a
heráldica, signos religiosos e bélicos, emblemas e brasões. Luis Vélez de Guevara
consegue, inclusive, detalhar insígnias e imagens cujas heráldicas transpassam o
visual e se expressa por versos:

Tocaba el capelardente
en la cúpula musaica
de la capilla mayor,
adonde un águila estaba
al sol probando sus hijos
y uno de ellos con las alas
batiendo sus rayos de oro
con unas letras doradas
que dicen: “Éste es mi nido.
Adiós, grandezas humanas,
que parecéis muy pequeñas
desde tan altos miradas.”
Doce pendones pendían
luego en las castellanas
y aragonesas insignias,
y en el capitel, España,
armada como la pintan,
pisando yelmos y espadas,
cuyas lágrimas son letras
que de esta suerte lloraban:
“Yo he perdido solamente,
que el Príncipe don Juan gana
más dichosas monarquías,
conquistas más soberanas.
Al lado derecho suyo
estaba también la Fama,
y al siniestro la Fortuna,
que rendida se mostraba,
y más abajo, la Muerte,
arrepintida y turbada
eclinando el flaco cuerpo
sobre su corva guadaña.
En medio de este edificio
que ardiendo en luces estaba,
el del Príncipe pusieron
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armados con blancas armas,
la corona en la cabeza,
puesta la mano en la espada,
dando ocasión a los ojos
que con lágrimas cegaron. (II, vv.1721-60)

Os elementos que compõem a emblemática da realeza, suas insígnias, seu
brasão estão presentes na réplica. São alguns símbolos cuja heráldica ratifica o
valor dos reis católicos e do próprio Dom Juan, pela linhagem. Vamos ao estudo
desse emblema.
A águia de asas abertas é o símbolo da valentia e da coragem pela altura
alcançada em seu voo. Na obra Sinais e símbolos, a antropóloga Clare Gibson diz:

A águia representa a coragem, a vitória e o poder, a altura, os trovões e as
tempestades. Para os Gregos e para os Romanos, era o deus da luz Zeus
(Júpiter) e representava a vitória do Império Romano, definindo-se como
divisa da legião romana. No cristianismo, a águia simbolizava o Deus
omnipotente, a fé, a ascensão de Cristo e São João. A águia partilha o
simbolismo da fênix, pois, de acordo com a lenda cristã, renovar-se-á em
cada dez anos, pelo seu voo para o Sol, e posteriormente, três vezes, para
o mar. Por esse motivo, a águia transformar-se-ia, num símbolo de
renascimento e de baptismo.”
GIBSON, 2008, p.110

a) O sol é considerado o astro central, responsável pela vida, pela manutenção
das forças. É talvez o mais importante símbolo universal. O cristianismo utiliza
o sol como analogia a Deus, advinda da filosofia neoplatônica, bastante
utilizado pelos místicos seiscentistas. Deus – sol da justiça e referência aos
estudos do sistema heliocêntrico, especulados desde o século XVI.
b) Os doze pendões ou flâmulas colocadas nas lanças são os signos da
dinastia, eles possuem os brasões que qualificam quem os conduz.
c) As insígnias de Aragão e de Castela estão nos escudo e na espada como a
união entre os dois fortes reinos formadores do império espanhol. Da mesma
forma, metonimicamente, Dom Juan também é um elemento de união entre
esses dois reinos, como filho de Isabel de Castela e Fernando de Aragão.
d) O escudo e a espada, presentes nas insígnias e somente a espada nas mãos
de Dom Juan são emblemas de coragem e de identificação. Na Idade Média,
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era costume a impressão dos brasões nessas armas como forma de proteção
real e de valor adquirido por linhagem.

Adiante, o dramaturgo cita a coroa, elemento da emblemática que representa
a linhagem real, poder e pureza da alma. A forma circular e a cor dourada da coroa
presente na parte mais importante do corpo faz alusão à sabedoria e à
espiritualidade. Ele também explora as divindades mitológicas presentes na
heráldica. São elas:

1) Fama: deusa contemporânea dos Titãs. Possui muitos olhos e bocas e se desloca
com muita rapidez, representando a efemeridade. Segundo a mitologia, a Fama
habita um castelo com mil portas por onde entram todas as vozes e se amplificam.
Fama é a propagadora das notícias, da divulgação, da revelação pela palavra, boas
ou más notícias; por isso, é representada tocando uma trombeta.

2) Fortuna: é a deusa Tique. Geralmente leva uma cornucópia, uma roda e um
timão, que simbolizavam a distribuição da boa ou má sorte, imparcialmente. A
cornucópia representa a distribuição da riqueza, dos bens aos homens de forma
igualitária, pois Tique é representada cega ou com olhos vendados; o timão e a roda
guiam os homens pela boa ou má sorte, guiando o destino dos homens. Segue este
emblema representando a deusa romana Tique68.

68

Imagem de (1610), Emblemas Morales de Sebastián de Covarrubias Horozco (1539-1613).
Disponível em:<https://archive.org/details/emblemasmoralesd00covar>. Acesso 30 de abril, 2013. Os
emblemas com um epigrama podem ser uma herança das iluminuras que abriam os capítulos dos
livros, principalmente a angiologia. Mas o importante é perceber que essa emblemática entrou no
teatro como um recurso visual de persuasão através da imagem em cena ou verbalmente nas
réplicas.
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De la virtude, el cubo es el propio asiento,
Símbolo de la constancia, y de firmeza,
Más cuando con fortuna hace asiento,
Cautela su amistad, y no empereza,
Su parte asegurando, toma el tiento,
A la ocasión, y al tiempo, y con presteza,
Para que deshacercele no pueda,
Atora un clavo, en su volúble rueda
Centuria I, emblema 65

3) Morte: deusa Nix, personificação da noite. Em Hesíodo, a noite exerce um papel
importante na criação do mundo. Dela vem o princípio e o fim. Nix é a quinta
criatura, depois de Gaia (mãe terra), Érebo (a escuridão), Tártaro (trevas abismais) e
Eros (o amor da criação) e deles se originam as demais divindades.

Esses três mitos resumem todo o fato ocorrido com o príncipe Dom Juan: A
Fama significa a divulgação do ocorrido, a Fortuna refere-se à sua atuação de
excelência na guerra de Granada, bem como a sua morte. A Morte ratifica as
anteriores, ou seja, a divulgação da má sorte. Em outra leitura, o seu destino trágico
foi determinado pela Fortuna e anunciado pela Fama. São três deusas entrelaçadas
e complementárias. A localização dessas divindades e dos demais símbolos, através
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de determinantes espaciais, situa o expectador no retrato feito minuciosamente por
Dom García. A seguir, os determinantes ou também considerados dêiticos:
a) à direita está a Fama (Al lado derecho suyo / estaba también la Fama)
b) à esquerda está a Fortuna (y al siniestro la Fortuna)
c) mais abaixo está a Morte (y más abajo, la Muerte)
d) ao centro está o corpo do Príncipe (En médio de este edificio)
e) sobre a cabeza está a coroa (la corona en la cabeza)
f) na espada está a mão (puesta la mano en la espada)
A emblemática é um dos principais temas da literatura barroca. Criado pelo
italiano Andrea Alciato (1492-1550) o Emblematun Liber (Livro dos emblemas),
publicado em 1531, trouxe a literatura emblemática teve como finalidade a criação
de uma linguagem universal pelos emblemas. Este grafismo chega ao teatro pela
necessidade de imagética e pela influência direta da pintura nas comédias. No caso
desta cena, a visualização através dos emblemas contribui para a realização de um
aspecto pictórico importante para compor a mensagem dos códigos verbais.
Também está presente na cena o cortejo do corpo pelos monteiros de Espinosa, os
soldados da Guarda Real. A função dos monteiros era proteger a família real em seu
castelo ou nos seus passeios pelos arredores. Eram homens fidalgos ou originários
da vila de Espinosa que deveriam escoltar o corpo de linhagem real em caso de
doença ou morte em seu cortejo.
Luis Vélez de Guevara cita o valor dos reis católicos que assistem ao ritual do
sepultamento do filho, cujo corpo é enterrado em um caixão de chumbo diante de
um testemunho. Este testemunho é a garantia do sepultamento para fins de
sucessão e impedir uma futura violação. Georges Balandier69 (1920), em sua obra O
poder em cena (1982), emprega o termo teatrocracia, cujo conceito é a manutenção
do poder através de rituais, de simbologias que buscam uma adesão social.
Segundo o antropólogo:
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Sociólogo, etnólogo e antropólogo, professor emérito da Universidade de Paris Descartes.
Balandier estuda a afirmação do lugar de poder através de rituais, festas, celebrações ou qualquer
forma de evento que ratifica para a sociedade uma anunciação de um novo status.
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Ele (o poder) só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção
de imagens, pela manipulação de símbolos e sua organização em um
quadro cerimonial. Estas operações se efetuam de modos variáveis,
combináveis, de apresentação da sociedade e legitimação das posições do
governo. Logo que a dramaturgia política traduz a formulação religiosa, ela
faz uma réplica da cena do poder ou uma manifestação do outro mundo. A
hierarquia é sagrada – como diz a etimologia – e o soberano depende da
ordem divina, dela fazendo parte ou recebendo o seu mandato. Logo o
passado coletivo, elaborado em uma tradição, em costume, é a origem da
legitimação. É uma reserva de imagens, de símbolos, de modelos de ação;
permite empregar uma história idealizada, construída e reconstruída
segundo as necessidades, a serviço do poder presente. Este gera e
assegura seus privilégios, colocando em cena uma herança.
BALANDIER,1982, p.7.

Assim, nesse ritual de sepultamento do príncipe, as ações e o cenário
contados na voz de Dom Garcia mostram como é importante a ritualização para
oficializar o poder, ocupar um espaço social e ratificar sua função. Assim, Luis Vélez
de Guevara segue os rituais da monarquia e explora todas as possibilidades que a
cena pode oferecer ao texto, para ressaltar a realeza. O imagético presente nesse
trecho, com a quantidade de elementos, tem uma função devalorizar a cena do
sepultamento do príncipe para emocionar e persuadir o espectador, além eternizar
um mito histórico pela teatralização dos elementos coordenados e justapostos.
Esse excesso de signos culturais diversificados compõe uma cena em um
espetáculo teatral é o mesmo presente na pintura, como, por exemplo, em Diego
Velázquez e no holandês Johannes Vermeer (1632-1675), com sua variedade de
quadros e perspectivas, jogos de claro e escuro e janelas e portas que se abrem em
outros planos, em uma superposição de imagens em perspectivas, cenas prosaicas
do interior das casas e o vulgo em suas funções domésticas. O próprio Baltazar
Gracián já teorizava a importância da diversidade, quando diz em seu Discurso III,
Variedad de la Agudeza:

La uniformidad limita, la variedad dilata, y tanto más sublime cuanto más
nobles entidades multiplica. No brillan tantos astros en el firmamento,
campean flores en el prado, cuantas se alternan sutilezas y conceptos en
una fecunda inteligencia.
GRACIÁN, 1648, p. 1167

Dessa diversidade defendida pelos teóricos e artistas do barroco, surge a
superposição de quadros e de cenas. A esta técnica muito constante no barroco,
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essencialmente na pintura, se chama mise en abyme70. Esta tendência pictórica
passou para o teatro como um recurso de adesão do público com ilusionismos que
acentuam o ornatus do texto.
Os elementos inseridos no ambiente, pela fala de Dom Garcia, pinta uma cena
que, no total, permite ao expectador uma visualização do cortejo do corpo e do
túmulo como obra grandiosa que irá acolher um herói mais grandioso ainda.
Finalizando a cena, o dramaturgo retoma a questão da sucessão levantada por
Parra. O trono será sucedido pela princesa Juana I, conhecida como Juana la Loca,
pois seus irmãos Juan, Isabel já eram falecidos, bem como seu filho Miguel. Juana
de Castela governou de 1504 a 1555. Assim Luis Vélez de Guevara retorna ao
início da argumentação que, pelas questões políticas da época da sucessão, seria
sua maior preocupação.
Para o dramaturgo, o teatro de tema histórico é uma continuidade de fatos.
Porém, a narrativa pictórica da morte do Príncipe Dom Juan foge ao local central da
obra – Garganta la Olla e Plasencia – e se situa em Salamanca. Trata-se de uma
pausa, de um adendo que funciona como recurso retórico para estabelecer memória
e louvor. Esta técnica de pausa no enredo central expande os argumentos, ao
mesmo tempo que retoma os mitos históricos, em uma época bem sucedida, para a
memória da Espanha, nesse caso, especificamente, o Príncipe Dom Juan de
Aragão. Em Os Lusíadas, Camões faz o mesmo com a morte de Inês de Castro.
Após tratar da morte, exéquias e coroação de Inês de Castro, o poeta português
retorna, em seguida, ao tema central: as viagens e conquistas de Vasco da Gama.
Outro recurso interessante, nessa cena, é a polifonia, na construção da
descrição do túmulo do príncipe e na narrativa pela voz de Dom García. A polifonia é
direta, vozes se intercalam. Porém, muitas vezes, a polifonia ocorre indiretamente,
ou seja, com o mesmo locutor, através da introdução de um discurso citado. Por esta
característica, o discurso citado exige do interlocutor reconhecê-lo. Na réplica de
Dom Garcia, Vélez de Guevara insere discursos diretos ou citações através dos
70

Este termo em francês expressa uma reflexividade de códigos. Segundo o artigo Mise en abyme,
retroaction and autobiography in André Gide’s Tentative Amoureuse, o termo foi empregado em
literatura e pelas artes plásticas por André Gide a partir das bonecas russas e das caixas chinês, ao
apresentarem uma reduplicação reduzida. Especificamente a mise en abyme designa um encaixe de
uma estrutura menor em outra maior de mesma natureza. Em pintura, seria um espelho, uma janela,
uma presente em outra tela. Em literatura, a mise en abyme está na inserção de uma narrativa menor
em outra maior. Ver em: GRIDE, André. Mise en abyme, retroaction and autobiography in André
Gide’s Tentative Amoureuse. Oxford Journal. Oxford, (1998) LII (1).French Studies p.58-70.
Disponível em:http://fs.oxfordjournals.org/content/LII/1/58.extract.Acesso em 10 de agosto. 2013.
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verbos discendi, motivo pelo qual sejam empregados verbos discendi: “le dice tales
palavras” (v.1652) , “valor mostrado responde” (v. 1677). Veremos mais adiante a
questão do discurso citado com mais propriedade sob os aspectos da semiótica.
O primeiro discurso inserido por Dom García é o de Parra, onde ele noticia o
estado do príncipe e trazendo as questões de herdeiros para o público. Em seguida
vem a réplica do próprio príncipe:
Con ser la verdade primera
que me han dicho, no me espanta.
Natural cosa es la muerte;
sólo aflige la falta
que puedo hacer a Castilla,
aunque dejo tres hermanas.
Pero Dios, que determina
que muera, sabrá amparalla
que con herederos que importen
más a su iglesia romana.
(II, vv. 1679-88)

Nesta réplica do príncipe, há dois argumentos absolutos e irrefutáveis. Primeiro o
príncipe se mostra forte ao considerar a morte natural, o destino de Castela é mais
importante que sua própria vida. E o segundo é o argumento que coloca Deus como
absoluto. Se Deus determina a sua morte, então cabe a ele amparar Castela com
bons herdeiros, para o bem de sua Igreja católica. Esta forma de argumentação
repassa a responsabilidade, pois ele estará morto por determinação divina, logo a
responsabilidade sobre o futuro de Castela está nas mãos do determinador (Deus).
Este argumento é marca característica do barroco, pois explora a fé e a razão, uma
visão religiosa e outra extremamente articuladora e racional.
Após a descrição grandiloquente do túmulo do príncipe, há uma inserção de
outro discurso. Esta intertextualidade discursiva está presente através dos dizeres
da lápide:

Éste es mi nido.
Adiós grandezas humanas,
Que parecéis muy pequenas
Desde tan altas miradas (I, vv. 729-32)

Outro discurso citado também está no túmulo onde o dramaturgo, na réplica
de Dom Garcia emprega figuras de retórica para valorizar a morte, ou seja, tornar a
perda do príncipe um evento que dever estar na memória do povo espanhol.
Vejamos na réplica abaixo:
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Doce pendones pendian
luego en las castellanas
y aragonesas insinias,
y en el capitel, España,
armada como la pintan,
pisando yelmos y espadas,
cuyas lágrimas son letras
que de esta suerte lloraban:
“Yo he perdido solamente,
que el Príncipe don Juan gana
más dichosas monarquías,
conquistas más soberanas.” (II, vv. 1733-44)

1. A citação de Dom García do epitáfio cravado no túmulo apresenta a identidade
real de Espanha, letras castelhanas e aragonesas, referência à junção dos reinos
para a formação de Espanha, que vem acima.
2. Além dessa ampliação do signo ‘letras’, isto é, há uma releitura da função das
letras no contexto histórico, também se encontra uma metáfora (lágrimas – letras), a
fim de enfatizar o estado de luto de todo o povo espanhol.
3. A personificação (“cuyas lágrimas son letras / que de esta suerte lloran”) que
introduz outro discurso citado entre aspas em forma de inscrição fúnebre. A
personificação se apresenta pelas letras das insígnias de Castela e de Aragão que
choram sobre o túmulo.
4. A antítese perder e ganhar estabelece a relação: Espanha perde o Príncipe e
este, por sua vez, ganha monarquias celestes e conquistas maiores pos morten.
5. Os substantivos e seus determinantes adjetivos se relacionam a Deus e todo o
reino celeste por metonímia.

dichosas monarquías = Deus
conquistas más soberanas = reino celeste

6. Para um epitáfio, a sua escritura deve referir-se à posteridade e à continuidade da
vida na esfera divina. Mesmo assim, podemos inferir que as ‘dichosas monarquías’ e
as ‘conquistas más soberanas’ podem, perfeitamente, ser uma referência às
monarquias castelhana e aragonesa, bem como as conquistas externas e ampliação
do reino hispânico. Ou seja, por outra leitura, o príncipe não herda a Espanha por

142
direito natural, mas herda o reino dos céus por direito divino, o que difere a questão
fundamental da sucessão: o direito natural e o direito por justiça.
O epitáfio do túmulo do príncipe viria a ser único herdeiro71 dos reis católicos
é, portanto, um signo analógico da própria Espanha.
Este recurso de citações e outras vozes (polifonia) dinamiza a cena,
transcende a réplica e traz à cena uma eloquência e elocução variadas. Através
destes discursos há uma presença em cena, uma memória dos locutores pelas
insígnias, pelos trechos de lápides, por cartas, por falas, uma construção múltipla de
texto dramático. Luis Vélez de Guevara vai além do teatro linear, cria recursos que
dão a seu texto uma dinâmica de leitura poética e de informação histórica, artística e
social.
A morte do príncipe Juan não é somente um tema no interior de outro de
complexidade, mas uma tradição medieval do laudatio funebris. Essa tipologia de
literatura consolatória tem uma estrutura teatral diferente. Sua função é
primeiramente emocionar. Em seguida, cumpre a sua função de fazer história e
valorizar a existência do morto. Para tal, faz-se necessário um economiástico, com
recursos descritivos grandiloquentes, bem como as analogias de ampliação
conceitual. Porém a literatura buscou emocionar a perda de um nobre de estrema
importância para a formação do Estado moderno de Espanha. Sua morte
representou a mudança nos rumos da sucessão e deixou todo o estado moderno de
luto.
Entende-se que, segundo as teorias de Giulio Carlo Argam (op. cit.), a pintura
barroca buscou uma retórica visual, uma persuasão pela ornamentação. A
percepção do objeto retratado é uma questão de técnica, de método, de traço e
cores de elementos distintos, porém harmônicos. No teatro barroco, a retórica será
tratada como um método de linguagem, cujo objetivo é agir na camada mental do
espectador para que visualize a descrição e os elementos materiais, como os
decorados, o plano de fundo, a maquiagem, a indumentária, ou seja, qualquer

71

Nele consta o seguinte epitáfio: “Juan, Príncipe de las Españas, de virtudes y ciencia lleno,
verdadero cristiano, muy amado de sus padres y de su patria, en pocos años realizó muchas obras
buenas con prudencia y virtud. Descansa en este túmulo mandado hacer por su óptimo y piadoso
padre Fernando, rey invicto y defensor de la Iglesia. Su madre, la Reina Isabel, purísima y depósito
de todas las virtudes, mandó por testamento se hiciese tal. Vivió diez y nueve años y murió en 1497.”
Disponível em: MAKCIMOVICH, Ivan. Infante Juan de Aragón y castilla. Príncipe de Asturias. 22 de
abril, 2009. Disponível em:< http://monarquiasdeeuropa.blogspot.com.br/2009/04/infante-juan-dearagon-y-castilla.html>Acesso em 23 de agosto, 2013.
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elemento que pode favorecer este processo de formação de imagem. O teatro
barroco introduziu em seu texto as mesmas características da pintura e da
arquitetura barrocas, o que resultou em uma dramatização rica em recursos visuais.
Podemos afirmar que a pintura, bem como os profissionais de efeitos visuais,
sejam pintores ou marceneiros, arquitetos, costureiros, todas as classes que
trabalhavam para o espetáculos foram cruciais na mudança que o teatro barroco
sofreu na sua passagem para a popularização de suas apresentações. Quanto
maior for a ilusão e a espetacularidade, mais adesão o dramaturgo conseguirá do
público.

4.8

O anacronismo como recurso teatral e formador de memória

Como vimos, não são somente os mitos históricos dos reis católicos entram no
enredo para confrontar forças com o mito legendário de Gila. Este confronto só pode
ocorrer, na estrutura da peça, através de anacronismos, pois eles permitem a
presença de fatos e figuras de épocas não congruentes. Os índices temporais de La
Serrana de la Vera, sem uma linearidade com a história oficial, constituem brilhante
recurso para explorar com mais variedade os mitos históricos, por serem símbolos
de vitória perante o sentimento de derrota presente no tempo histórico da peça.
Vejamos alguns elementos anacrônicos.
Um anacronismo presente no primeiro ato está a entrada do importante militar
Dom Rodrigo Téllez Girón72, da Ordem de Calatrava e outro não menos importante
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Don Rodrigo Téllez de Girón (1456 — Loja, durante a Guerra de Granada, 13 de Julho de 1482),
filho ilegítimo de Pedro Girón (Pedro Girón Acuña Pacheco), mais conhecido por Mestre de Calatrava
e Conde de Ureña, sobrinho de Juan Pacheco, Marquês de Villena, lutou contra Isabel a favor da
princesa Juana la Beltraneja, na Guerra da Sucessão, em 1474. Provavelmente, Dom Rodrigo
solidarizou-se com seu pai e tio, ambos destituídos do comando da Ordem de Calatrava para dar o
lugar ao irmão do rei Fernando de Aragão, Dom Afonso, Duque de Vila Hermosa. Dom Rodrigo, mais
tarde, reconquistou o cargo e seus bens e passou ao grupo de Isabel, o que o levou a lutar no cerco
de Trujillo. Informações obtidas em: RUIZ, Manuel Ciudad. El maestrazgo de don Rodrigo Téllez
Girón. Revista En la España Medieval. Universidad Complutense de Madrid. 2000, 23: 321-365.
Disponível em:<http://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/article/viewFile/ELEM0000110321A/228>.
. Acesso em 3 de outubro, 2013.
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militar Pedro Girón Acuña Pacheco73, também mestre da mesma ordem. Dom
Rodrigo entra em cena para dar a notícia, em forma narrativa, do acidente do
príncipe Juan e da necessidade de socorrer a Alhama. Esta entrada já está presente
na didascália explícita basicamente descritiva:

Entra el Maestre de Calatrava, Don Rodrigo, en cuerpo, con plumas negras
en el sombrero, bastón, y una ropilla con vaquero cerrada por delante,
y en medio del pecho, una cruz mayor que las ordinarias
de Calatrava, y haciendo sus reverencias diga: (I, 1997, p. 112)

Conforme a didascália, Dom Rodrigo Téllez de Girón entra em cena, vestindo
um chapéu com plumas negras, índice icônico do acidente do príncipe Dom Juan:

Levantamos del suelo sin sentido
al Príncipe don Juan, que ya volvía
en sí animoso desde allí a la cama
y marcho luego a socorrer Alhama.
No se atrevieron a escribir, y quise
de camino avisaros sin pararme,
porque el alarbe bárbaro no pise
el muro que una vez llegó a entregarme
De su salud confío que os avise
la Infanta doña Juana. Mandad darme
licencia, pues importa la presteza,
y guarde Dios mil años a Su Alteza. (Idem, vv. 1027-38)

A batalha de Granada teve seu início em Alhama, antigo reino islámico na
Idade Média, recuperado em 1482. Segundo o cronista Hernando del Pulgar (III,
cap. II a VI), Dom Rodrigo morreu no mesmo ano. Logo, não poderia ter participado
do ocorrido com o príncipe Juan de Aragão em 1497, época na qual a obra é
ambientada.
Outro elemento anacrônico está no ano da morte de Dom Juan. O príncipe se
casa com a arquiduquesa Margarida da Áustria, em 1497. Meses depois, o príncipe
morre. Não em 1492, de acordo com os índices contidos no texto como
ambientação.
Além do anacronismo, as informações parecem não seguir uma linha coerente
com o discurso da História. O trecho mostra a morte de Dom Juan como causa da
73

Pedro Girón (Belmonte, 1423-Villarrubia, 1466), também conhecido como Pedro Girón Acuña
Pacheco, Senhor de Belmonte, de Briones, mestre da Orden de Calatrava (1445-1466) e Senhor de
Ureña, irmão de Juan Pacheco e sobrinho do arcebispo de Toledo Alfonso Carrillo. Informação
retirada de:<http://ordenesmilitares.tierradecaballeros.com/index.php/caballeros-ilustres/pedro-giron>.
Acesso em 23 de janeiro, 2013.
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queda de cavalo, entretanto o mesmo veio a falecer de tuberculose74, após seu
casamento. Quem faleceu por motivo de queda de cavalo, em 1491, foi Afonso de
Portugal após casar-se com Isabel de Aragão (1470–1498), filha mais velha dos reis
católicos. Além da questão de retomada de Granada, o texto também trata da
sucessão de Dom Juan por sua irmã Juana. Em sua réplica, Dom Juan cita as três
irmãs, ele se refere à Juana I de Castela (1479–1555), Maria de Aragão (1482-1517)
e Catalina de Aragão (1485–1536). Entretanto, na réplica do príncipe, seguindo uma
historicidade, não haveria como deixar de citar Isabel de Aragão, casada com
Alfonso de Portugal (1475-91), já que ela morre em 1498, um ano após sua morte e
já estava viúva.
Tanto o anacronismo, quando a verossimilhança dos fatos vem comprovar a
propriedade do texto do dramaturgo em liberdade de criação. Essa não-linearidade
tem o intuito de valorizar sua apresentação, já que amplia a quantidade de
argumentos em cena. O dramaturgo tem a liberdade de apresentar quadros
distantes em fatos e datas no sentido de trazer uma diversidade histórica, no que,
por consequência, termina por colocar em cena a memória histórica.
É interessante como o dramaturgo introduz um elemento histórico e, em
seguida, justifica sua presença com seu ato glorioso:

Don Rodrigo.

74

Católicos monarcas de Castilla,
Isabel y Fernando, a quien el Cielo
prospere, amén, y en la española orilla
os haga tributar el indio suelo,
entrando por el río de Sevilla,
que fue al favor de vuestro santo agüelo
espejo, de sus climas más remotas
todos los años dos bizarras flotas.
Yo llegué a Salamanca con la gente
castellana, estremeña y andaluza,
al orden que me diste obediente,
después de la postrera escaramuza,
adonde cuerpo a cuerpo di valiente
Abayaldos zegrí y al gomel Muza,
entre Ronda y Morón, muerte a despecho
de un morisco escuadrón por mí deshecho.
Hallé llorando a todos vuestra ausencia,
pero en vuestro retrato generoso,
vuestro mismo valor, vuestra prudencia
y vuestro mismo pecho valeroso
que la precisas causas que a Plasencia
os trujeron me dijo, y del forzos

A verdadeira causa da morte do príncipe está encoberta de hipóteses. Na Crónica de los reyes
católicos, seu autor, Hernando del Pulgar, chega ao ano de 1492, com a tomada de Granada,
capítulo CXXXIV.
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socorro a Alhama el orden juntamente,
que es luna, al fin, de vuestro sol ausente.
(Idem, vv. 959-82)

Além do anacronismo por ser réplica de Dom Rodrigo, anteriormente citado, o
trecho situa também o valor bélico dos mouros, através da linhagem dos zegri,
(Abayaldos e Muza) e localização geográfica de Ronda.

Na passagem acima,

observam-se elementos de reverência e de reforço:

1º - A perífrase para os reis católicos: “Católicos monarcas de Castilla” (v. 959).
2º - Citação à participação do povo: “castellana, estremeña y andaluza”(v.
968).
3º - Valorização do inimigo: “adonde cuerpo a cuerpo di valiente / Abayaldos
zegrí y al gomel Muza,” – (vv. 71-72). Sabe-se que ambos foram combatentes
bravos dos espanhóis nas reconquistas de território.

Logo, ressaltar o valor do

inimigo derrotado é valorizar o vencedor. E, quanto mais forte for o inimigo, mais
importante é a vitória.
4º - alusão ao Estreito de Gibraltar: “prospere, amén, y en la española orilla” –
(v. 965). O estreito de Gibraltar separa a Espanha de Marrocos e foi palco de
inúmeras guerras que originaram grandes obras teatrais e muitas crônicas,
principalmente no que se refere às cidades de Ceuta75, Tanger, Granada e Sevilha.
5º - Nos versos 975 a 982, Vélez desdobra estruturas sintáticas através de
recursos estéticos. O hipérbato logo no primeiro verso (“Hallé llorando a todos
vuestra ausencia,” – v. 975), da mesma forma como também se pode entender como
uma hipérbole de valorização, dizer que todos choravam a ausência dos reis
católicos. O hipérbato é um tropo (figuras, segundo as definições de Aristóteles) que
valoriza o texto na linha do cultismo gongoriano, enquanto a hipérbole eleva os
conceitos em nível estrutural e semântico da frase. Dizer que todos choravam é
intensificar o caráter, a fama, a imagem, o valor, ou seja, sua importância.
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Entre tantas peças e crônicas, a tomada de Ceuta está presente como pano de fundo no Príncipe
Constante de Calderón de la Barca. Também a Crônica del Rei Dom João, na terceira parte, conta a
Tomada de Ceuta na voz de Gomes Eanes de Zurara (Lisboa, 1644). A tomada de Tanger pelos
portugueses, em 1437, está na crônica de Don João II escrita por Rui de Pina.
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6º - A repetição do pronome possessivo ‘vuestro (a)’, de forma adjetiva, em toda
a extensão da estrofe, reforça a autoridade, a pertinência dos conceitos de seus
substantivos. Alguns deles, aí presentes, são de grande valor no teatro do Século de
Ouro.
Os substantivos coordenados por Vélez de Guevara trazem em si toda a
cultura setecentista do retrato:
a) ‘vuestra ausencia’: imagem de memória
b) ‘vuestro retrato generoso’: imagem pública
c) ‘vuestro mismo valor’: caráter, constância na retidão dos atos.
d) ‘vuestra prudência’: capacidade de medida, inteligência, domínio do
consciente sobre a natureza.
e) ‘vuestro mismo pecho valeroso’: coragem, poder
f) ‘vuestro sol ausente’: vida, justiça, força divina

7º - Metáforas relacionadas à lua como astro obscuro e ao sol, signo de
justiça, de felicidade, salvação, vida. E a antítese lua / sol, que sugere a importância
da presença do reinado. A lua é o lado obscuro na ausência e o sol surge com a
presença dos reis católicos.76

O anacronismo também pode estar implícito não somente pela reverência aos
mitos históricos que funcionam como signos diretos de época. Em uma leitura à luz
da semântica, o mito histórico também é um dado temporal e espacial. Ele situa o
texto e em uma determinada época e região. Por isso, uma leitura que não foge à
análise do texto é o fato de a chegada de Dom Rodrigo para dar as notícias aos reis
católicos ser um pretexto para situar a Conquista de Granada. Pode-se dizer que a
entrada das personagens ambienta a cena em Plasencia, porém o argumento
implícito está nos acontecimentos da reconquista de Granada. Em retórica um texto
pode ser um posto ou um pressuposto. O elemento posto é a chegada de Dom
76

A referência ao sol e à lua é uma das metáforas mais empregadas em vários tipos de dicurso. O
discurso jurídico emprega o sol como a materialização da justiça. O discurso didático cristão já
empregava Deus como sol da justiça divina. O padre Antonio Vieira, em seu Sermão do Nascimento
da Virgem Maria (Loyola, 2008, p. 67-82). Porém, a metáfora antitética sol e lua parecem originar-se
da teoria do Papa Inocencio Terceiro, na carta Sobre a autoridade papal: Carta ao prefeito Acérbio e
os nobres da Toscana (1198). Nesta carta, o Papa diz ser a lua a luz menor, enquanto a luz maior é o
sol, comparando o poder real ao papal, respectivamente. Estaria o Papa estabelecendo a submissão
do poder real ao poder eclesiástico. Ver em: STREFILNG, Sérgio Ricardo. Igreja e poderi: plenitude
do poder e soberania popular em Marcílio de Pádua. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, p. 46.
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Rodrigo para noticiar o acidente de cavalo com o príncipe. O pressuposto é a
tomada de Granada, pois foi cenário do acidente, apesar de sabermos que, no
espaço histórico, sua morte se deu em Salamanca. Chamamos de inferência
semântica o que o texto diz, além da escritura e o que é sabido pelo contexto. Além
do que está explícito, mas também do que vem implícito e está marcado na situação
ou no argumento. É quando o texto prossegue por algum elemento que estabelece
uma coesão com o argumento.
Essa capacidade do dramaturgo de dizer ao seu público não pelas réplicas ou
pelas disdascálias, mas pelo que está implícito nelas, influencia a atuação dos
atores da companhia. Pois, além dos elementos materiais, o gestual oferece
mecanismo visual capaz de construção de textos não verbais. As inferências
semânticas são grandes auxiliares para manter a tensão e valorizar os atores pela
suas habilidades de atuar.
Assim, o texto dramático incorpora épocas distintas e figuras também
anacrônicas, tornando possível uma reconstrução da memória histórica pela
observação direta do expectador. Cumpre o teatro sua função de transmitir uma
mensagem idealizada, idealizadora de conceitos e mantenedora da honra e glória de
reis virtuosos e exemplares perante a história oficial. Para tal objetivo, não há
compromisso com o diacronismo, com uma linearidade histórica oficial e nem um
interesse em transmissão do discurso oficial. O que importará para o dramaturgo
Luis Vélez de Guevara é chegar ao máximo da informação, de apresentação de
elementos históricos, em harmonia com o tema central do mito legendário da
serrana. O anacronismo se torna um grande aliado ao texto teatral por facilitar uma
comunhão de equidistância temporal, que no fim se torna harmônica e conquista o
objetivo central: a adesão do espectador ao compactuar com seus mitos, seus
anseios e seus desejos realizados em cena. Além de trazer capítulos da história
nacional ao espaço de apresentação e que se entrecruzam em cena e formam a
memória formatada segundo os interesses do poder.
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4.9

O embate entre o masculino e o feminino

Um dos embates mais famosos no teatro clássico com a tragédia de Sófocles,
Antígona. Em La Serrana de la Vera, o determinante para o mesmo conflito é a
defesa da honra, do valor, da dignidade no mesmo espaço. Este espaço dramático
não apenas a localização dos conflitos, mas também a extensão das classes sociais.
Assim, a obra apresenta três atos com três localizações. Neles, a corte e o vulgo
defenderão as suas honras e o seu domínio no grupo ao qual pertencem. Nesses
espaços, Luis Vélez de Guevara separa os poder masculino de Don Lucas de
Carvajal (representante da corte) do poder feminino, onde Gila (representante do
espaço rural). Assim, o dramaturgo define o conflito de forças antagônicas em
extrato social e sexualidade.

Veja a tabela a seguir, com a sistematização da estrutura da obra:
1º ATO

2º ATO

Garganta la Olla

Plasencia

Garganta la Olla

-exórdio da obra
-espaço de Gila
-domínio do fem.
-ultraje ao masc.

-espaço dos reis
- espaço neutro.

-espaço de Don
Lucas de Carvajal
-problemática
-ultraje ao fem.
-domínio do masc.

3º ATO
Montanhas
(espaço neutro)
-espaço de Gila
-clímax da obra
-domínio do fem.

Garganta la Olla

-espaço do rei
-domínio do masc.
-desfecho da obra

No primeiro ato, Gila é apresentada de forma grandiloquente e apoteótica.
Seus atributos de beleza e virtudes são reconhecidos por todos, desde os
camponeses, os nobres cavaleiros da Ordem de Calatrava, até os reis católicos. A
mudança de Garganta la Olla para Plasencia, no mesmo ato, inova o teatro da
época, já que se faz necessário uma mudança do cenário, de trajes, uma nova
atmosfera para justificar a presença dos reis católicos e o encontro deles com Gila.
Ficaria, talvez, improvável que os reis católicos fossem à Garganta la Olla sem um
motivo especial, por isso a cena é deslocada para Plasencia, onde ocorre a festa de
celebração aos reis católicos, conforme a seguinte didascália: “Salgan Dos de la
ciudad, en Plasencia” (GUEVARA, 1997, p.96).
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O segundo ato da peça é o início do clímax, a base para todo decorrer da
tragédia que sucederá. Marca uma mudança de postura da protagonista ao aceitar o
casamento com Dom Lucas de Carvajal; com isso desfaz a expectativa do público.
Gila não encarna a imagem da mulher cortejada por uma vassalagem
amorosa. Ela cede às palavras de Dom Lucas, como já foi citado, não somente pelas
palavras doces que despertam seu sentimento, mas também pela oportunidade de
conquistar fama e glória lutando ao lado do seu futuro marido no exército real, assim
como a rainha lutou maritalmente ‘ao lado’ de Fernando de Aragão nas guerras de
reconquista.

Capitán.

Gila.

Capitán.
Gila.
Madalena.
Gila.

No es bien que despreciéis, hermoso dueño,
de mis deseos y del alma mía,
- perdóneme Giraldo, vuestro padre –
que desde aquí le tengo ya por mío,
amor que se reduce a pensamientos
tan bien nacidos, tan en honra vuestra,
que, por vida de vuestros dos luceros,
ojos del Cielo de esa hermosa cara,
que habéis de ser al lado de don Lucas,
si merezco esa mano, otra Semíramis,
otra Evadnes y Palas española.
Esa razón me puede obligar sola,
por imitar a vuestro lado luego
a la gran Isabel, que al de Fernando
emprende heroicos hechos que si vivo,
y ocasiones me ofrece la Fortuna
ha de quedar contra la edad ligera
fama de la Serrana de la Vera.
Pedidme albricias porque os dé deseos
nuevos, almas y vidas con que amaros.
Aunque no supe amor, pienso pagaros
Goza el estado muchos años, Gila.
Será para servirte, Madalena. (II, vv.1602-24)

Nesta declaração de capitão Dom Lucas Carvajal, o dramaturgo empregou
uma argumentação com base no modelo. Ele cita três mitos femininos bélicos,
dignos de imitação. Todo modelo se presta a uma imitação e sua função é ampliar
um argumento anterior. Os três modelos são:
a) Semíramis: Deusa da mitologia que, segundo as lendas gregas e lendas persas
reinou sobre a Pérsia, Assíria, Armênia, Arábia, Egito e toda a Ásia, foi fundadora da
Babilônia, junto com seu marido Ninrod, e de seus jardins suspensos. Subiu ao céu
em forma de pomba, após entregar a coroa ao seu filho, Tamuz, por achar que este
era a encarnação do pai.
b) Evadnes: Filha de Poseidon (Netuno) e mãe de Yamo com Apolo.
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c) Palas Atena: Deusa grega da razão, da guerra, da habilidade, da estratégia.
Nasce da cabeça de Zeus. Ela nasceu já adulta, com vestimentas e armas de
guerra. Traduzida pelos romanos como Minerva. Ela faz parte dos doze deuses do
Olimpo e seu culto se estendeu por toda Grécia Antiga, Ásia Menor, Península
Ibérica e África. Não aparece casada em nenhuma das lendas, imbatível na arte da
guerra, nem Ares consegue vencê-la.
Com estas comparações, Dom Lucas Carvajal promete à Gila a fama e a
glória que tiveram estes três mitos femininos, sabendo do desejo de Gila de servir a
ao rei Fernando de Aragão e principalmente à rainha Isabel de Castela. – “y
ocasiones me ofrece la Fortuna / ha de quedar contra la edad ligera / fama de la
Serrana de la Vera.” (Idem. p. 131). No caso, estes modelos têm uma condição que
é estar ao lado do capitão. A personagem feminina só será como Edvanes, Palas e
Semíramis se, somente se estiver ao lado do masculino. Podemos considerar este
argumento como uma falácia, pois ao engrandecer Gila sob uma condição, ele
engrandece a si mesmo.
Nota-se a estratégia do dramaturgo ao justificar o ato de Gila ao refazer sua
opinião sobre sua vocação para o matrimônio. Gila aproveita a ocasião do destino
(Fortuna) para ter fama após a sua morte, já que a vida é efêmera. Luis Vélez de
Guevara retoma o tema da brevidade da vida e define o que é ser um mito: através
de um ato importante, sua fama estender-se-á pelo tempo, a ponto de tornar-se um
mito.
No terceiro ato, localizado no mesmo local do primeiro, o fim da lavradora Gila
é trágico e justificado pelo seu desvio comportamental. Ela matou muitos homens,
inclusive o próprio capitão Dom Lucas Carvajal, que prometeu casar-se com ela pela
segunda vez, no momento da morte, em uma tentativa de persuadir Gila a deixá-lo
vivo. Ela só não abate o rei Fernando. Assim diz Gila:

Fernando.
Gila.

¿Y por qué ocasión salteas,
dando muerte a cuantos pasan?
Por satisfacer la ofensa
de un hombre y hasta matalle
he prosupuesto que mueran
con solene juramento
cuantos encontrare, y piensa
que tú solo has sido el hombre
que perdona mi fiereza.
y no quiebro el juramento,
que el Rey es Dios en la tierra.
y el lugar suyo, Fernando,
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la justicia representas,
y pues no eres hombre, voy
a buscar hombres que puedan
hartar la sed de mi agravio,
que es hidrópica mi afrenta,
y al que mujeres agravia
castidad. (Idem, III, vv. 2555-73)

Nessa cena, Gila diz não considerar o rei um homem, mas um representante
de Deus na Terra, por isso ela não lhe fará mal, procurará homens não divinos para
vingar a sua desonra. O dramaturgo expressa, nessa réplica, a imagem divulgada e
difundida do rei como um ser divino, representante da justiça de Deus na terra. A
respeito desse conceito do rei divino, Ernest H. Kantoroviwcz (1895-1963),
historiador em Idade Média, em sua obra Os dois corpos do rei (1957) estabelece a
duplicidade do rei em seu corpo político e seu corpo natural como uma teologia da
realeza:

O Rei, gemina persona, humano por natureza e divino pela graça: tal era o
equivalente da alta Idade Média à concepção ulterior dos Dois Corpos do
Rei – e também seu prenúncio. A teologia política, nesse período inicial,
ainda era cerceada pelo arcabouço geral da linguagem litúrgica e do
pensamento teológico, já que, até então, não se desenvolvera uma
“teologia política” secular independente da Igreja. O reo, por ser
consagração, estava preso ao altar enquanto “Rei” e não só – como em
séculos posteriores – como simples pessoa. Era “litúrgico” como rei,
porque e na medida em que representava e “imitava” a imagem de Cristo
vivo.
Kantoroviwcz, 1998, p.72

Esta concepção do rei como representante e imitador de Cristo na terra foi a
direção tomada pela realeza e pela Igreja como uma forma de união entre os
poderes. A Igreja consagra o rei e, nesta consagração, o corpus mysticum omite os
erros e as imperfeições do corpus naturale e lhe concede a continuidade, a que
Kantoroviwcz chama de migração da “Alma”. A imortalidade do Rei ocorre porque
ele é divino, representante de Deus, ele possui não somente um corpo, mas um
supercorpo (cito kantoroviwcz). Entretanto, ao dizer ‘imitar’, Kantoroviwcz também
concebe o caráter persuasivo e teatral que é manipulado pela realeza como recurso
de manutenção de poder. Logo, na linha da retórica, podemos considerar que o
corpo místico e o político do rei é um argumento pragmático.
O corpo místico também foi empregado como argumento pragmático em
muitas ocasiões, principalmente quando a questão está no julgamento. No capítulo
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referente ao papel da decisão na teoria do conhecimento, Chaim Perelman77 analisa
o discurso pragmático da justiça. Este deve considerar o sistema jurídico coerente e
categórico, pois não pode haver ambiguidades e nem julgamentos de valor, por isso
ele é parecido ao discurso das atividades científicas. Sendo assim, ao
considerarmos o julgamento do delito de Gila pelo rei Dom Fernando, podemos ir a
Chaim Perelman:

Essa disposição considera que o juiz, cuja competência na matéria é
determinada pela lei, deve poder responder se a lei se aplica ou não se
aplica à demanda, seja qual for a natureza desta; ele deve, ademais,
motivar sua sentença, ou seja, indicar a maneira pela qual correlaciona sua
decisão com a legislação por ela aplicada. Por essa dupla obrigação, o
legislador decidiu de antemão que o juiz deve considerar o sistema jurídico
coerente e categórico, e a técnica jurídica deve adaptar-se a essa dupla
exigência.
PERELMAN, 1999, p. 349

Ao julgar os delitos de Gila, o rei católico, como juiz real, com autoridade
irreparável, decide e motiva a sua decisão com argumentos que tornam sua decisão
uma lei. Vejamos alguns destes argumentos:

1º. Argumento do perigo:

Dadme esos brazos porque invidie el día
Lo que yo os diere a vos, si la Serrana
A celos con mi amor os desafía;
Que por la vida de Isabel y Juana,
Que voy con intención de que se prenda,
Porque demás de ser tan inhumana
No hay en la Vera de la Plasencia senda
Ni camino de que ella está seguro.(Idem, vv. 3140-7)

2º. Na próxima cena ou jornada, em linguagem teatral, encontramos outros tipos de
argumentos empregados pelo rei para motivar sua decisão:

Isabel.
Don Rodrigo.
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PERELMAN. op. cit.,1999, p.347

¿Qué hay, Maestre?
La Hermandad de Plasencia, que con mano
armada asalta esa muralla alpestre
de esos riscos, ha preso a la Serrana,
porque el valor de la Hermandad se muestre,
llevándola a Plasencia esta mañana,
adonde habrán de hacer justicia de ella
sino es que apela a la piedad cristiana
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Fernando.

Don Rodrigo.
Isabel.
Nuño.
Fernando.
Isabel.

de vuestros pechos.
La común querella,
los atroces delitos no permiten
que se tenga piedad, Girón, con ella,
y no es razón que a la Hermandad le quiten,
pues que tan nueva está, las exenciones
que vuestros prilegios le admiten.
Castiguen como es justo a los ladrones,
sin que haya apelación, que de esta suerte
se evitarán muy grandes ocasiones
fuera de que ésta ha dado a muchos muerte
y la merece por razón de estado.
Con intensión justísima lo advierte
Vuestra Alteza, señor.
Pena me ha dado,
sabiendo que es mujer.
Y las literas
aguardan y las guardas han llegado.
Partamos a Plasencia. Las primeras
sospechas brevemente desengañan.
No las tuve jamás por verdaderas,
aunque el amor los celos acompañan.(Idem, vv. 3153-79)

Vejamos, nesse fragmento, a tipologia de argumentos motivadores para a
condenação da ré:
a) Argumento da justiça acima da piedade cristã:
los atroces delitos no permiten
que se tenga piedad, Girón, con ella,

b) Argumento da imparcialidade da justiça:
Castiguen como es justo a los ladrones,

c) Argumento do modelo:
sin que haya apelación, que de esta suerte
se evitarán muy grandes ocasiones,

d) Argumento da lei:
fuera de que ésta ha dado a muchos muerte
y la merece por razón de estado.

Percebe-se que a réplica de Fernando de Aragão desenvolve as questões
essenciais da justiça: o ato sobrepõe-se ao agente. Ao declarar que “los atroces
delitos no permiten / que se tenga piedad, Girón, con ella”, o rei ratifica a posição do
poder; isto é, ser justo para evitar outros delitos. A justiça acima de qualquer
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julgamento pessoal. O emprego das formas morfológicas e de sua semântica, na
passagem acima, está ordenado de forma a compor um conceito jurídico:
a) justo (o castigo de Vossa Alteza)

------- justíssima (a intenção de Vossa Alteza)

Todo castigo aplicado pelo rei é justo, porque o rei por si só é justo.
b) apela (à piedade cristã) ---------

apelação (trégua judicial)

Sempre se apela à piedade cristã, por ser cristão. Mas a justiça não pode ser
piedosa. A justiça deve analisar a apelação friamente para confirmar seu caráter
imparcial. No caso, voltamos à questão da justiça retributiva.
c) pena (lástima, dó vinda da rainha) -------- castiguem (penalidade vinda do rei)
Nessa relação de termos de mesma linha semântica, a personagem Isabel de
Castela é construída pelo lado afetivo; enquanto o rei, pela razão.

Mesmo após a declaração de Isabel de Castela - “A mí me enternece el alma”
(v.3287) -, o dramaturgo introduz o tema da morte exemplar e ratifica a palavra final
do elemento masculino no poder. Luis Vélez de Guevara introduz este argumento do
antimodelo para funcionar como quebra de expectativas presentes no primeiro ato,
quando o pai Giraldo considera Gila um modelo de valor para as mulheres
espanholas:

Giraldo.

¡Gallarda estás!
Cada vez que te contemplo,
vida pienso que me añades,
Jordán de mi edad. ¡Qué edades
sin fin vivas, para ejemplo
de mujeres españolas! (Idem, I, vv.252-7)

Esta evocação de seu pai, ‘vida longa e exemplar’ é ratificada pela analogia
com um mito bíblico, o rio Jordão, onde Jesus foi batizado e, pelo mito, tem o poder
de rejuvenescimento. Entretanto, esta expectativa de Giraldo não se concretiza até o
final da peça.
No terceiro ato, Gila é sacrificada em praça pública pelo poder de decisão
real, paradigmas da justiça na Terra, segundo a réplica do rei Fernando, e memória
como um modelo a não ser seguido, um antimodelo:
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Y a vos, que luego os entrieguen
el cuerpo para enterralla,
quedando allí una memoria
que de ejemplo sirva a España,
haciéndose franco también. (III, vv. 3294-8)

A protagonista não é modelo em vida, mas o será como morta. Assim, Luis
Vélez de Guevara amarra a obra na estrutura narrativa do exórdio à peroração.
Outro aspecto importante é o discurso retórico do perdão pela exaltação e
lógica. Gila diz matar qualquer homem que passe pela serra e ressalta que o rei
Fernando não é homem, mas um Deus na Terra e por isso somente ele pode
perdoá-la.

Este

silogismo

foi

bastante

empregado

na

retórica

cristã

e,

principalmente, nos poetas do cultismo.
1ª premissa: Você é representante de Deus na terra.
2ª premissa: Deus perdoou todos os seres humanos.
Conclusão: Logo você deve me perdoar.
Nesse recurso retórico, há uma tentativa de troca, de convencimento, onde,
pelo discurso, Gila não dá alternativa ao rei Fernando, a não ser perdoá-la.
Entretanto, a decisão foi sentenciá-la à morte, pois perdoá-la para elevar a sua fama
de rei bondoso perante o povo de Garganta la Olla, seria rebaixar a sua fama de
justo perante o povo espanhol. Fernando segue a justiça do estado da qual ele é o
representante primeiro, inclusive com a mesma autoridade da justiça divina. Gila diz
que “el Rey es Dios en la tierra” (v.2565). Consideremos que, pela gravidade do
delito, não havia outra sentença.
Outro recurso de ancoragem visual empregado pelo dramaturgo é o fato de
que ela (Gila) enterra os homens e coloca uma cruz sobre cada cova. Este ato
instaura um comportamento adverso, mas ainda cristão, pois dá uma morte justa
para qualquer pessoa. Uma morte justa tem valores cristãos e a cruz é signo de tais
valores. Em outras obras não há cruzes, mas crânios e ossos. Francisco Gutiérrez
Carbajo, em seu estudo sobre o mito da serrana - La evolución de una
leyenda(1996) cita um fragmento de D. Manuel Milá y Fontanals78(1818-1884) -El
Romanceríllo catalán(1882) que ratifica tal característica:
78

FONTANALS, D. Manuel Milá. El romancerillo catalán. Barcelona: Verdarguer, 1882. p.?.Disponível
em:<https://archive.org/stream/romancerillocat01fontgoog#page/n82/mode/2up>.Acesso
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de
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A la montaña de Oro, allí dentro de una cueva,
N'hi había una serrana blanca y rossa, y no es morena.
Trae el cabello crespado y con una rica trenza.
Cuando quiere hallar un hombre, ya se va por la ribera.
Veu veni un gallardo mozo: «Gallardo mozo, detente».
S'en pren mano per mano y s'en van dalt de la cueva;
La cueva n'era voltada de cabezas de hombres muertos:
«Son los hombres que yo he muerto allí baix a la ribera;
79
Lo mismo será de ti cuando mi voluntad fuera.

Além da localização diferente, ao invés de Garganta la Olla, o autor coloca
montaña de Oro e as cabeças dos homens mortos. Isso dá um aspecto feroz à Gila.
Luis Vélez de Guevara preferiu cruzes para dar à serrana uma leitura cristã do seu
comportamento, pois, mesmo que assassinados por ela, os homens tiveram um
sepultamento digno conforme as leis judaico-cristãs. As cruzes também agem como
signo de amenização dos crimes, do julgamento do público, provocar uma adesão
solidária. Essa incerteza e ambiguidade acerca da psique de Gila são o que a torna
uma personagem diferente das demais serranas em tragicidade. A personagem é
uma representante de uma época, onde a admiração aos reis extrapola os limites do
governo e confunde reinado com religião. Como já foi citado, o texto é construído em
uma época onde os reis desempenhavam uma função totalitária e heroica, eram
formadores de reinos, detentores de poder sobrenatural, representante de Deus na
Terra. Por isso, analisar uma personagem com o olhar contemporâneo, sem se
desprender de conceitos e paradigmas, é estigmatizá-los em prol de leitura somente
teórica e sincrônica é um erro que cai na inutilidade da investigação literária.
É através de um desvio comportamental que ocorre uma ação errônea que se
caminha para a tragédia. Tal desvio pode também ser chamado de hybris, um erro
que ocasiona toda uma dramaticidade trágica que vai ser ratificada no último ato. A
hybris abrange atos de desobediência à ordem que gera graves consequências que
serão administradas pelo escalão máximo do poder. A cultura grega estabelecia a
hybris como uma falta de medida, de comedimento, de retidão. O teatro grego, em
suas origens, via na hybris a base para um ato falho que gera então tragédia, ou
seja, só existe tragédia se houver um erro gravíssimo. E para dar mais
dramaticidade ao texto, tal hybris sempre é cometida por uma personagem que, no
primeiro ato sugere uma admiração do público. Na retórica aristotélica, outra virtude,
já citadas o ser justo e o ser corajoso, é a temperança. Diz Aristóteles:
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FONTANALS,1913 apud CARBAJO, 1996, p.233.

158

A justiça é a virtude, mercê da qual cada um possui o que lhe pertence, de
acordo com a lei; pela injustiça, apropria-se do bem alheio, contrariamente á
lei. A coragem é a virtude que torna os homens capazes de belas ações nos
perigos e de acordo com a lei e os torna servos dóceis desta lei; a covardia
é o contrário. A temperança é a virtude que nos situa nas disposições
prescritas pela lei, relativamente aos prazeres do corpo; a intemperança é o
contrário.
ARISTÓTELES, s.d., p. 60

A hybris ou a intemperança foi o erro de Gila, pois ela saiu das disposições
prescritas pela lei, o que fez com que a condenação fosse inevitável, mesmo
despertando a pena e a admiração dos poderes e do seu público. As impressões do
público, no momento de seu sacrifício final, devem levar à condolência, e, por último,
ao questionamento sobre a relação entre a razão particular e as leis – razões
oficiais. O conflito entre a defesa da honra da personagem central e a defesa da
ordem do núcleo do poder leva o espectador a uma reflexão exata sobre a justiça
acima das questões individuais e existenciais.
A protagonista representante dos lavradores é sentenciada à morte por
garrote. O garrote era uma sentença bastante empregada na Espanha e em
Portugal. Trata-se de uma espécie de torniquete, ou um colar de ferro que girava na
nuca do condenado até seu estrangulamento. Antes da execução, Gila pede o
perdão pelos dois mil homens assassinados. Claro que este número é dado por
hipérbole, pois não é concebível um crime com dois mil assassinados em pouco
espaço de tempo. O que Luis Vélez de Guevara quis foi ampliar o delito a fim de
justificar a sentença dada à ré.

Gila.

Nadie de mí se lastime,
los que me ven tan amarga
muerte morir, porque yo
no la tengo por desgracia.
Contenta muero, por ver
que el cielo, con esta traza
de mi predestinación,
el bien que mi muerte agrada,
que de otra suerte parece
que fuera imposible, a causa
de los delitos que he hecho
sólo por tomar venganza,
que sin robos y salteos
por estas manos ingratas,
tengo a cargo dos mil vidas
de que pido perdón. (GUEVARA, III, vv. 3226-41)

159
O pedido de Gila, que ninguém sinta pena, também é visto como um recurso
retórico de argumentação da morte como redenção. Morrer contente para ser
perdoada, segundo a tradição cristã do julgamento divino, e também porque a morte
com retratação e pedido de perdão restitui o valor do condenado. Entretanto, Luis
Vélez de Guevara não emprega o termo ‘pecado’, ele prefere ‘delitos’. Com esta
transposição de um termo da tradição cristã para um termo de ordem jurídica
reitera-se a decisão justa do rei Fernando, o que faz a cena crescer em valor de
julgamento e reflexão de justiça. A retórica considera que as palavras podem ser
empregadas para ornamentar o discurso, como também para estabelecer
julgamentos e persuasão do interlocutor. Desta réplica de Gila, uma análise retórica
argumentativa ressalta não só os motivos cênicos da obra, como também a
importância de rever os conceitos de pecado e delitos.
Antes do sacrifício que fecha a obra, o dramaturgo emprega o trágico, o
bizarro, o animalesco em uma cena de grande dramaticidade. Gila, já detida, pronta
para morrer em praça pública, usa artimanhas para que seu pai se aproxime e então
lhe arranca a orelha com os dentes:

Gila.
Giraldo.
Gila.
Giraldo.
Gila.
Madalena.
Gila.
Giraldo.

Gila.

Giraldo.
Don Juan.

¡Ah, padre!¡Ah, señor!
¿Qué quieres?
Escúchame uma palavra.
¿Qué dices?
Llega el oído.
¿Querrá encargalle su alma?
Llégate más.
Ya me llego.
(Gila le muerde la oreja)
La oreja ingrata, me arrancas
con los dientes.
Padre, sí.
Que esto merece quien pasa
por las libertades todas
de los hijos. Si tú usaras
rigor conmigo al principio,
de mi inclinación gallarda
yo no llegara a este extremo.
Escarmienten en tus canas,
y en mí, los que tienen hijos.
Confieso que es justa paga
a mi descuido.
¡Estraña cosa!
Subid con ella.
(Idem, vv.3243-61)

Esta cena, criada para efeito teatral para o espanto do público, remonta à
tradição da obstrução de um órgão responsável pelo delito. Da mesma forma como

160
Édipo fura seus olhos para recomeçar sem um passado, Mnemósine é representada
segurando uma orelha na mão direita. Mnemósine é a deusa da memória, a que
previne os homens do esquecimento provocado pelo rio Letes. Por isso, ela é a
deusa do passado, a que inspira a origem, o conhecimento, o entendimento do lugar
no mundo. Mnemósine aparece com uma orelha porque é através da palavra que se
faz memória, palavra dita e ouvida.
Gila resposabiliza sua educação por tornar-se uma assassina. Aristóteles, em
sua Retórica cita o argumento da educação dos pais usado para ampliar e justificar
um elogio, dando a ele uma noção de virtude natural, elogia-se o agente e seus
transmissores virtuosos. Mas, no caso de Gila, não é um elogio a Giraldo, mas uma
censura pela educação permissiva, uma educação que não motivou um
comportamento feminino. Pelo contrário, Giraldo sempre investiu na personalidade
masculina para a sua própria vaidade perante o grupo ao qual ele era um nobre e
teria uma filha com personalidade masculina a sua altura. Seria uma forma de
sucessão masculina pela masculinização da filha. Sendo uma leitura trágica, a cena
cresce em apresentação ao público e empregado recursos cênicos suficientes para
causar horror uma mulher com a orelha do pai entre os dentes.
Vélez de Guevara não economiza nas interjeições, nos termos trágicos, nos
arroubos de raiva e desespero da personagem a se ver acuada como um animal
selvagem. As cenas onde é necessária uma atuação extravagante e acentuada
carga emocional, bem como as características misóginas, requerem uma força
avassaladora de interpretação. Se Luis Vélez de Guevara caprichou nessa hipérbole
dramática para brindar o talento da atriz Jusepa Vaca, ele acertou na escolha da
temática e também favoreceu a eternização do mito folclórico em outras regiões
onde a história da serrana pode alcançar.
A presença do elemento masculino, nessa obra, é importante porque todos
têm poderes de decisão sobre o destino da criminosa. Há três elementos masculinos
que agem pela justa decisão, o rei Fernando e Dom Rodrigo Girón dão a sentença
final, e Dom Juan ordena sua morte e também queimar o local dos assassinatos.
Esta tripla força do masculino advindo do poder da monarquia e da nobreza militar
na obra La Serrana de la Vera serve de ponto de partida para entender o teatro
setecentista como uma ferramenta divulgadora de uma imagem gloriosa da
monarquia dos reis católicos, principalmente do rei Fernando de Aragão.
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Esta oposição de forças entre sexos opostos, entre o mito folclórico e mito
histórico nacional, entre classes heterogêneas invoca a reflexão em termos
dramatúrgicos, comportamentais e políticos.

5.

Considerações sobre La Serrana de la Vera

Como teatralização, a oposição Gila – Dom Lucas de Carvajal dá consistência
à trama, dramaticidade na decadência gradativa da personagem e apoteose do
desfecho. Ocorre uma inversão onde a protagonista passa a antagonista, o caçador
torna-se a caça. Ao encerramento, o espectador reflete sobre os papéis sociais. Gila
tem capacidades masculinas, todavia é vencida e julgada pela mão masculina,
tornando-se, de modelo camponês a uma mulher androfóbica e criminosa. É nesse
conflito que os valores de mesclam, a ética do poder real vai de encontro à ética do
lavrador. Todos esses matizes teatrais e comportamentais fazem com que o
dramaturgo leve a reflexão ao seu público: O que é válido em uma sociedade em
crise econômica e social: a palavra da monarquia ou a honra e a defesa da mesma?
Por outro lado, há uma admiração profunda dos lavradores de Garganta la
Olla, uma identificação do povo campestre pela sua fama de domadora. Ela é uma
personagem símbolo da valentia, da força, da destreza e da beleza sedutora e
selvagem do lavrador, do camponês, do vulgo e que teve sua honra ultrajada por
abuso do poder. A oposição Gila exemplo positivo para o grupo e Gila exemplo
negativo para Espanha traz teatralidade ao texto de Luis Vélez de Guevara e se
impõe enquanto texto barroco com seus conflitos e imperfeições.
No diálogo passado-presente, o que deseja Luis Vélez de Guevara, com La
Serrana de la Vera, é levar a reflexão, através dos recursos de cena e da retórica da
argumentação, uma possível dialética entre a defesa da honra pelas próprias mãos
ou o julgamento da lei advinda da corte. O público, ao término da apresentação, está
solidário à Gila, mas compreendendo que a lei está acima da vingança, ela deve ser
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imparcial para ser justa, tal e qual a decisão de Fernando de Aragão. O público é
solidário ao mito folclórico, mas admirador ou questionador da retidão do mito
histórico.

Luis Vélez de Guevara encerra uma tragédia moral com questões que foram
prementes no século XVII, pois o teatro tem a função de dialogar sempre com o
presente sobre os assuntos do passado. A serrana de Luis Vélez de Guevara foge
da temática do amor subjugado, comum nas outras obras já mencionadas. La
Serrana de la Vera se distancia pela forte dramaticidade e variedade de motivos. Há,
nos diálogos entre personagens de classes diferentes, o impasse entre as forças da
aristocracia diante do desejo de mudança dos camponeses e burgueses que já
encontravam refúgio na nova ordem econômica mercantil. Gila é um signo de revolta
e da mudança, sem alterar sua fé e seu amor aos reis católicos e à tradição secular
espanhola.
O dramaturgo une os mitos, ou melhor, mescla o mito folclórico muito
conhecido na época por uma grande parte da população rural, (o mito da serrana)
aos mitos históricos, já aceitos pela cultura oficial e conhecidos como signos de
esplendor e representantes de um passado de glórias. Este encontro de Gila com os
reis católicos e seus fiéis militares termina por articular o destino do povo espanhol
através do destino dos seus mitos confrontados em cena. Esta união não tem
apenas um objetivo teatral de contrastar realidades sociais para trazer dramaticidade
à cena, mas a função deste encontro é valorizar a cultura camponesa, seus
costumes, vestimentas, linguagens e crenças. Porém, deste encontro, pelo erro de
um representante do campo, a peça ressalta os valores aristocráticos e nobres. Com
a presença de reis e militares da Ordem de Calatrava em um enredo de erro e
julgamento, com pano de fundo a retomada de Granada, o dramaturgo restaura os
mitos históricos de um reinado prodigioso, rico e conquistador, no momento em que
a monarquia do reinado de Felipe III se encontrava em profunda crise política,
juntamente com a grande insatisfação do povo.

Com a análise desta obra, podemos compreender que o encontro de um mito
folclórico de Extremadura, na região montanhosa de Garganta la Olla, com os mitos
históricos nacionais - os reis católicos e seu exército de mestres das ordens militares
- traz ao texto de Luis Vélez de Guevara uma discussão sobre o confronto entre
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estamentos opostos em uma sociedade de grande mudanças culturais derivadas de
uma ordem econômica nova. O dramaturgo, ao colocar um mito heroico regional em
defesa de sua honra abalada pelos mitos também heroicos, porém nacionais,
instaura uma nova perspectiva de reler a realidade vigentre no século XVII. No
momento de encontro dos mitos, a ordem que prevalece no espaço agrícola é a
ordem do espaço urbano. Desse argumento teatral, salienta-se a revolução agrícola
seiscentista e poder do urbano sobre estes espaços já tomados pela produção de
manufaturas.
Em termos de memória histórica e função de propaganda, dramaturgo exalta o
mito nacional dos reis católicos em forma de justiça, de retidão, onde a justiça paira
acima de qualquer valor. Esta reflexão será levada também para a restauração da
imagem da monarquia filipina e da dinastia dos Habsburgo.
La Serrana de la Vera possui o discurso da nobreza campestre com os
elementos específicos de uma classe que assistia às apresentações nos corrales e
que se identificava ideológica e culturalmente com sua heroína. Por outra linha de
leitura, está a presença da nobreza real que se muda para o espaço do lavrador e lá
exerce o seu cargo de representante legal da corte dos reis católicos. Porém,
chegando ao abuso de poder, a ponto de ocupar o espaço não somente físico, mas
também o ético deste coletivo. Ao colocar em cena esta dialética de linhagem, nobre
do campo e nobre da corte, Luis Vélez de Guevara defende a honra do vulgo, seja
lavrador ou recém migrante, pela personagem Gila e ressalta o poder monárquico
vigente como descendente de Isabel de Castilha e Fernando de Aragão. Cumpre
assim, o dramaturgo sevilhano a função de mostrar para uma sociedade
diversificada e com descrença na ordem monárquica de Felipe III um período de
grandes conquistas e glórias e formar no imaginário do seu público uma imagem de
poder que merece ser restaurado e mantido.
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III. A apropriação do mito homérico em El mejor mozo de España

“Todo texto se constrói como mosaico de citações,
todo texto é absorção e transformação de um outro texto.”
80
Julia Kristeva

Todo grupo tem necessidade de padrões, modelos, ética e uma moral para
que haja uma harmônica convivência entre seus cidadãos. Para isso, são
desenvolvidos aparelhos de controle explícitos ou implícitos. O livro sagrado é um
destes aparelhos funcionais na manutenção de um status quo que atenda aos
interesses das instituições. O livro sagrado, como, por exemplo, o Alcoorão e a
Bíblia Sagrada, no Ocidente, são escrituras propagadas para determinar e sustentar
códigos de ética, religião e justiça, a fim de moldar o homo in natura e adequá-lo aos
padrões sociais, ou seja, cultivar o homo in locus.
Entre estes textos funcionais também se encontram as crônicas históricas.
Apesar de elas não ditarem, especificamente, paradigmas sociais e culturais, são
documentos que tiveram a função de garantir a memória histórica de um
determinado sistema ou de uma personalidade importante na formação de uma
identidade nacional. Por outro lado, as crônicas históricas, enquanto texto de
referência de uma época, de um governo ou de algum evento importante, foram
textos narrativos de encomenda, isto é, a pedido de algum governo, e sua função
crucial foi apresentar reinos bem sucedidos e expandir imagem de um poder
monárquico de excelência. Assim o fizeram, por exemplo, Gomes Eanes de Zurara
(1410-1474), na Crônica do descobrimento e conquista de Guiné, a mando do rei
Dom Afonso V, a Crônica da Tomada de Ceuta81, a terceira parte da Crônica de
Dom João I de Portugal.

O cronista Alonso de Palencia dedicou-se quase que

exclusivamente governo do rei Henrique IV e ao ataque à regência de Isabel de
80

KRISTEVA, Julia. Introdução à Semanálise. 2ª edição. Trad. Lúcia Helena França Ferraz. São
Paulo:Perspectiva, 2005. p. 67-8.
81
Não citarei os dados bibliográficos neste momento por usar os textos como exemplos de cronistas
importantes para a história da península ibérica, mas tais bibliografias estão na apresentação
bibliográfica desta tese.
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Castela, em Crónica de Enrique IV. Alonso de Palencia foi destituido como cronista
real em 1480 devido às críticas severas ao governo, segundo o cronista, arrogante
de Isabel de Castela e à falta de pulso e autoridade de Henrique IV.82 Outro cronista
importante foi Hernando del Pulgar (1430-1493), substituto de Alonso de Palencia,
com Crónica de los muy altos y esclarecidos reyes Cathólicos don Fernando y doña
Isabel. Essas crônicas tiveram importância fundamental na formação de uma
identidade ‘nacional’ e na divulgação do poder monárquico ibérico, pois, mesmo
estando a serviço do poder monárquico, as crônicas deixam transparecer os códigos
sociais e governamentais dos grandes monarcas.
Uma das funções das crônicas era divulgar a imagem real, principalmente
manipulada a favor de seu requisitor. Segundo John Edwards, em sua obra Isabel y
Fernando, construcciones de un régimen (2007):

En la administración de justicia, como en otras manifestaciones del poder
real, el pueblo recibía la información por medio de mensajes. Aunque el
sistema legal seguía funcionando entre candilejas y la verdad es que recibía
un vigoroso apoyo del rey y la reina, las ceremonias públicas tenían
claramente por objeto alentar a los propagandistas literarios y políticos a
que alabaran como únicos dispensadores de premios y castigos. Al igual
que otros dirigentes europeos de su época, Isabel y Fernando utilizaron la
retórica del texto escrito para proporcionar sus ideales y su programa
político.
EDWARDS, 2007, p. 28

Como observa Edwards, há uma retórica específica destes textos para
persuadir o leitor a aceitar o relato como sendo fidedigno ao fato histórico. Mas não
somente os reis católicos utilizaram as crônicas como propaganda política.
Todas as crônicas históricas tiveram uma estrutura de diário e seus capítulos
são narrativos e descritivos com o objetivo de registrar todas as ocorrências dos
fatos aos quais elas se destinavam. Há uma retórica no discurso dos cronistas, caso
contrário, não atenderiam aos pedidos de divulgação e persuasão. O que traz à
discussão o valor das crônicas como um livro de memória histórica que foge ao
simples texto relatorial ou jornalístico da época, mas que contém, em seu interior,
em sua estrutura narrativa, um mecanismo de manipulação política em termos de
linguagem funcional.

82

EDWARDS, John. Isabel y Fernando - Constructores de un régimen; trad. Nellie manso de Zúñiga.
Madrid: Biblioteca Nueva. 2007. p. 30-1.
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Por outro lado, pode-se afirmar que as sociedades que não possuem
nenhuma escrita sagrada, histórica ou moralista necessitam de modelos que não
estejam afastados do humano, mas que também não se equiparam as suas
fraquezas e imperfeições naturais, por isso são imitados ou existem no imaginário
coletivo como fonte de imitação. Daí a cultura grega, por exemplo, ter desenvolvido
um sistema complexo de deuses cosmogônicos, olímpicos, semideuses, titãs,
heróis, musas e outros mitos. Todos desempenharam uma função de serem
modelos de conduta ou de impropriedade, sem a necessidade de uma escritura, pois
a formação do caráter e da psique era dada pela propagação oral. Por conseguinte,
quando o mito legendário reúne as virtudes humanas e os poderes dos deuses, há
um herói real, fora de qualquer refutação pelo grupo mesmo se tal grupo se oponha
ao que este mito representa.
A épica homérica foi o primeiro texto literário que originou a crônica histórica.
Inclusive, a epopeia homérica foi responsável por abrir longos caminhos estéticos
para os cronistas. Enquanto aquela apresenta feitos heroicos de um ser quase
sobrenatural em inteligência e força, com a ajuda dos deuses para realizar seu
destino (Odisseu), esta se propõe a contar os feitos humanos, colocando tais feitos
como heroicos, chegando, em certos casos a dar sobrenaturalidades a uma
conquista, uma luta, ou simplesmente, uma disputa amorosa ou política. Porém
ambos os gêneros literários tratam de heróis e anti-heróis.
Assim, seguindo o viés da epopeia, objetivo central deste capítulo é avaliar
como a imagem dos reis católicos foi construída através dos modelos heroicos
clássicos dos reis itacenses, sendo a analogia e a argumentação os principais
mecanismos dessa construção. Este é um dos objetivos secundários desta tese.
Para tal finalidade, vislumbrou-se o gênero épico enquanto um discurso eloquente e
epidíctico dos mitos legendários Odisseu e Penélope em analogia com os mitos
históricos Fernando de Aragão e Isabel de Castela.
Como material de análise, serão utilizados os textos de Homero (Odisseia –
século VIII a.C) e de Lope de Vega (El mejor mozo de España). Com a preocupação
de mostrar pontos de confluência entre os mitos, entre as estruturas textuais de cada
um deles com uma relação de intertexto. Foram também utilizados, principalmente,
os estudos sobre Retórica de Chaim Perelman (Retóricas e Tratado de
argumentação) e outros textos que abordam a analogia e os mitos citados, como
veremos.
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Desse modo, ao traçar uma analogia de um mito clássico, de uma imagem
exemplar, de uma cultura universal também exemplar ao mito histórico ibérico, todas
as virtudes do primeiro serão transportadas ao segundo e, assim, construir signos de
poder e exemplaridade. Em outros termos, caberá mostrar que o dramaturgo
seiscentista se apoderou dos mitos da cultura clássica como um intertexto para
contar o episódio do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Dessa
apropriação, é formada uma imagem heroica e valorosa dos reis católicos. Seria
então uma transposição de valores como propaganda de uma monarquia de
sucessos em uma época de graves mudanças e reflexões sobre a monarquia atual,
no caso Felipe III.
Outro ponto importante a ser avaliado, antes de iniciarmos a análise das obras
acima mencionadas é a relação do gênero épico com o dramático. Como o
dramaturgo coloca em cena esta relação? Quais os elementos comuns entre mistos
legendários clássicos e mitos históricos? Quais os limites entre ficção e história?
Estas e outras questões buscarão a resposta durante a averiguação dos argumentos
desenvolvidos nas réplicas e recursos de cena, principalmente no jogo de sentidos
específico do texto teatral.
A justificativa e a importância deste capítulo estão na incipiência de estudos
sobre a relação sucessão em Ítaca e em Castela. Aparentemente, há poucos
estudos sobre esta analogia construída por Lope de Vega em El mejor mozo de
España. Por isso, esta averiguação de textos de épocas tão distantes, no caso da
Odisseia e de El mejor mozo de España proporcionou conhecer melhor o segundo,
pois todo o discurso construído pelo dramaturgo espanhol Lope de Vega, tendo
como intertexto as relações com o mito de Odisseu e Penélope, teve como função
primordial trazer ao presente os mitos históricos dos reis católicos, como reis
modelo.
Assim, mito clássico grego e mito histórico ibérico se comunicam, fazendo
valer uma apresentação cheia de recursos de linguagem em réplicas inusitadas e
metafóricas, comparações e analogias de transposição cultural. O gênio do
dramaturgo ao estabelecer relações de semelhança entre os casais grego e ibérico,
além de outras personagens também apresentarem similitudes, garante o mito e sua
luta pela formação definitiva do estado moderno espanhol.
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1.

A tragicomédia como exaltação do herói

Tragedias tan lastimosas
Como pasan por Castilla,
¿Quién duda que al cielo muevan?
Lope de Vega, El mejor mozo de España

Neste capítulo, para a investigação sobre as confluências ou analogias entre
os mitos Odisseu (Odisseia), e Fernando de Aragão (El mejor mozo de España).
Como base para a compreensão da tragicomédia cito a obra Anfitrião (Plauto, 230
a.C. e 180 a.C.), na qual está presente o termo ‘tragicomédia’.
A base do texto está na lenda grega, na qual Júpiter toma a imagem de
Anfitrião para seduzir a sua esposa Alcmena. Da mesma artimanha, Mercúrio
também adquire a forma de Sósia, criado de Anfitrião, a fim de apoiar seu pai na
conquista. Mercúrio, atuando como autor e personagem, no prólogo, explica o real
gênero do texto para o leitor.

Primeiro vou dizer aquilo que vos vim pedir; depois vou revelar o argumento
desta tragédia. Por que é que franziste o sobrolho? Por ter dito que seria
uma tragédia? Sou deus, de modo que, se quereis, mudo já isto; farei que
de tragédia passe a comédia, e exatamente com os mesmos versos.
Quereis que sim ou que não? Mas que bobagem, eu que sou deus, estar
sem saber o que vós quereis; conheço perfeitamente a vossa opinião sobre
o assunto. O que eu vou fazer é que seja uma peça mista, uma
tragicomédia, porque me não parece adequado que tenha um tom contínuo
de comédia e peça em que aparecem reis e deuses. E então, como também
entra nela um escravo, farei que seja, como já disse, uma tragicomédia.
PLAUTO, prólogo, s.d.

Com esse comentário da personagem-autor, Plauto, localiza o traço marcante
da tragicomédia: um texto que não foge do cômico, já que foi feito para divertir. No
entanto, também não foge da tragédia, porque os reis e deuses atuam. Em outras
palavras, há a presença do risível e da admiração, do mesquinho e da grandeza, da
condenação e da salvação, ou seja, do convergente e do divergente.
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Em relação ao teor cômico da tragicomédia, segundo Zélia de Almeida
Cardoso, em seu artigo O Anfitrião de Plauto: uma tragicomédia?83, a comédia e a
tragédia que chegaram a nós com integridade em seus originais foram de Plauto,
dramaturgo que se insere na fase da Comédia Nova, período em que Atenas estava
sob o domínio da Macedônia. Para a pesquisadora:

A Comédia Nova se desenvolveu entre 336 e 250 a.C. Atenas havia
perdido sua autonomia e se encontrava sob o domínio macedônico. Os
assuntos das peças, portanto, se modificaram. A comédia se voltou para os
temas sociais, familiares, para as reviravoltas da sorte, a separação de
parentes, a escravidão. A base das comédias filiadas a essa última
tendência era uma história de amor em que figuravam jovens ou pessoas
anteriormente casadas, mas separadas pelas vicissitudes do destino.
Surgem numerosos “tipos”, tais como os rapazes apaixonados, as moças
escravizadas, raptadas na infância, o soldado mercenário, o mercador de
escravos, o parasita. Os tipos são bem trabalhados, em suas
características, o prólogo é expositivo, os diálogos são intercalados por
cantos corais. Menandro, Dífilo e Filêmon são os principais representantes
desse período. Embora tenha restado pouca coisa da Comédia Nova, o que
temos é suficiente para mostrar a grande influência por ela exercida sobre a
comédia romana.
CARDOSO, 2008, p. 16

Segundo a pesquisadora, Plauto muda o espaço da cena, abandona o exterior
grandioso para mostrar o interior das famílias, o movimento da sociedade em suas
virtudes e vícios diários. Plauto também põe em suas obras os deuses envolvidos
em situações cotidianas, em vícios, como o amor, a intriga, a inveja, elementos que
retratam o universo humano.
O primeiro a estruturar especificamente os conceitos de epopeia, tragédia,
comédia e outras formas de poética foi Aristóteles, em sua Arte Poética ou
simplesmente a Poética84. O filósofo, conceituou a tragédia como um gênero da
representação, pois se baseia na encenação de atores, e encenação refere-se à boa
ou má ação. (cito Poética, cap VI). Neste conflito entre o bem e o mal, consegue-se
a ‘purgação das emoções’ pelo espectador ou leitor. No exercício de purgar as
emoções está a avaliação do caráter das personagens. Logo, a dramatização da
tragédia é essencial para o público projetar-se nas ações da protagonista,
83
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realizando, assim, a imitação da realidade, a mimese. Sobre a mimese, segundo
Aristóteles, o gênero poético está presente em três aspectos: os meios de imitar, os
objetos a serem imitados e a maneira como se imita. Pode-se reduzir assim a
tríade criada por Aristóteles:

1º - meio: o metro, o canto, ritmo e harmonia.
2º - objeto: as personagens e os seus atos.
3º - maneira: o meio como se conta o objeto: pela própria personagem,
por uma terceira personagem ou por personagens que também atuam.85
É importante fixar-se na segunda categoria de aspectos da imitação86: o
objeto, essência da tragédia e, lógico, do gênero dramático. Trataremos o objeto
como os atos humanos em maior ou menor grau de obediência ou desobediência
aos modelos pré-estabelecidos pelo poder do Estado.
Partimos para o fato de que o objeto a ser imitado pelo gênero dramático (os
atos dos homens) pode evidenciar os vícios ou as virtudes. Os vícios estariam,
assim, introduzindo a comédia, onde são expostos o ridículo, a censura, os homens
em suas imperfeições, os maus costumes. Enquanto a virtude e a justiça, em grande
proporção, são focos da tragédia.
Mesmo sendo autor de uma épica, Homero expõe as virtudes, ou seja, o
homem melhor como ele realmente é em suas funções sociais e familiares. Assim,
na cultura clássica, a epopeia chega ao trágico quando este homem bom tem um fim
trágico, ou seja, um ser elogiável sofre alguma forma de punição dos homens ou dos
deuses que comandam o seu destino, que interferem diretamente no destino da
coletividade a qual esse homem está inserido, já que ele é o próprio exemplo do
coletivo. Odisseu é, assim, uma personagem modelo da própria cultura helênica,
onde suas virtudes são motivo de imitação do grupo e assistência do sobrenatural.
Na Odisseia, o argumento base é um ser elevado a passar por grandes provas de
coragem, pelo sofrimento e que depois, após o mérito pessoal ou ajudado pelos
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deuses, conquista o seu empreendimento, retorna ao lar e ao seu status, disfarçado
de mendigo. Por isso, pode-se afirmar que Odisseu é o paradigma de uma
personagem trágica, para a compreensão da tragédia enquanto vertente do gênero
dramático. Dentro dessa linha de pensamento, modelo humano e protegido dos
deuses, a trajetória de Odisseu é a própria tragicomédia a ser contada a todos.
Por outro lado, na apresentação de sua obra, El mejor mozo de España, o
dramaturgo Lope de Vega define de imediato o texto como uma tragicomédia
dedicada a Pedro Vergel, criado da Corte de Felipe III. Por essa definição prévia,
conclui-se que Lope de Vega constrói seu texto dentro das especificidades de um
texto dramático tragicômico. Faz-se fundamental, então, compreender os limites
estruturais e amplitudes dramáticas dessa forma de gênero.
No teatro aurisecular, ao expor o gênero textual de El mejor mozo de España,
Lope de Vega declara a temática trágica de um herói que retorna a sua origem e ao
seu lugar social, disfarçado de ‘mozo de mula’ após passar por muitos atropelos nas
Guerras de Sucessão. Apesar de as cenas estarem centradas em um espaço
interno, o trágico aparece na ‘épica’ de Dom Fernando para se casar com Isabel de
Castela, na disputa com outros nobres de cavalaria, o final feliz com referência à
união definitiva dos dois reinos. A constância em percorrer o seu objetivo, Dom
Fernando é um modelo a ser seguido pelo coletivo espanhol e protegido pela força
divina, já que na cultura de época, o rei já é um ser divino encarnado na terra.

Chegamos, então, na confluência entre as duas personagens. Nesse sentido,
Homero e Lope de Vega dialogam entre si com esta relação entre as duas
personagens masculinas. Tanto um quanto outro lutam pelo amor e pelo poder,
apesar de Odisseu querer retomar o poder após ser considerado morto,
diferentemente, Dom Fernando quer tomar o poder para lograr a formação do
Estado unificado. Ambos os heróis são tragicômicos. Junto a cada um há uma força
sobrenatural que os impulsiona a perseverarem em seus propósitos.

Uma das perguntas mais importantes ao iniciar a leitura de El mejor mozo de
España é: Por que Lope de Vega anunciou a sua obra como uma tragicomédia? A
resposta não pode ser considerada irrefutável, pois o objetivo de um autor está
comprometida com a época e os lugares nos quais ela será apresentada. Porém,
atrevo-me a dizer que após a compreensão deste gênero, fica claro que a finalidade
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do dramaturgo seiscentista era explorar o trágico das personagens no jogo do poder
na sucessão ao trono de Henrique IV, bem como evitar o desinteresse desse mesmo
público com a presença de episódios paralelos e com o desenrolar de um argumento
que era de conhecimento geral. Em outras palavras, em El mejor mozo de España
estão contidos o tema da sucessão, de relações entre nobres e disputa de poder, da
morte do Mestre de Calatrava, crônicas e contos, além das questões amorosas e
familiares, com uma linguagem que beira o coloquial, o simples. Seriam esses os
ingredientes de uma tragicomédia.
Outro ponto importante para enfatizar o valor da anunciação de gênero textual
pelo autor Lope de Vega é a confluência entre três heróis disfarçados: Anfitrião,
Odisseu e Dom Fernando. Esta analogia de heróis com temas interligados (o mundo
bélico, a honra, a linhagem, o disfarce e o amor) enfatiza a tragicomédia no sentido
em que contracenam seres de alta linhagem, mortais, imortais e, inclusive os criados
têm importância no enredo:

1º. Em Anfitrião, a personagem de mesmo nome é um herói tebano que
retorna à casa (Tebas) após vencer o rei Pteréla, na guerra contra os teléboas.
2º. Na Odisseia, Odisseu é um herói que, da mesma forma, retorna à casa
(Ítaca) após 20 anos afastado de casa e mais 10 anos na Guerra de Troia.
3º. Na obra de Lope de Vega, Dom Fernando vai à Castela após sair vencedor
na Guerra de Sucessão ao lado do exército de Dom Afonso contra o exército de
Henrique IV.

Todos os três, após passarem por situações bélicas, também possuem uma
situação amorosa. Anfitrião defende sua honra por amor à Alcmena, Odisseu luta
contra os pretendentes a desposar sua esposa Penélope, Dom Fernando vai ao
encontro de Isabel de Castela para desposá-la. Porém o fio da narrativa é a
retomada do seu presente e o desejo do futuro em família, voltar ao estado de
civilização, ao estado social, reaver seu posto e seguir o seu destino na continuidade
de nobreza perante uma coletividade. Todos os três são vencedores. Isso porque a
tragicomédia, por si só, exalta o vencedor de guerras e enfatiza o cidadão modelar
para a família e para os demais cidadãos. Dentro dessa linha do herói trágico,
Homero, Plauto e Lope de Vega se encontram teatralmente ao criarem personagens
ardilosos e vencedores. No caso da obra de Lope de Vega, objeto principal dessa
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investigação, há uma construção de um mito histórico nacional heroico, por seu
ethos bélico (tragédia), pela obstinação, realizando, finalmente, a união do reino
ibérico (comédia).
Ratificando a resposta da pergunta anterior, Lope de Vega declara ser uma
tragicomédia pela ação de Dom Fernando, em burlar o exército de Henrique IV e
conquistar a paz para Castela, além de ser auxiliado por motivos subjetivos, como a
sua fé e seu amor pela princesa Isabel. E para tornar esta situação de interesse
dramático, o dramaturgo insere toques de dramaturgia, tece uma trama de poder
que, em cena, toma o ritmo e a harmonia próprios do texto tragicômico, sem
abandonar a característica principal do teatro: a tensão em conquistar o objetivo
declarado no primeiro ato até o desfecho para um estado de paz. Teatralmente,
seria a mão de Isabel de Castela a última, talvez a mais importante batalha de Dom
Fernando.
Levando essas características para o momento da cena, a presença de um
herói obstinado e de uma rainha fiel aos seus propósitos, ambos lutando pela posse
de Castela e formação do Estado moderno, dão consistência às réplicas e ao
desenvolvimento da obra. No teatro, as questões políticas se tornam questões
teatrais, ou seja, a unificação do estado é paralela à unificação amorosa. Pode-se
afirmar que Lope de Vega contextualiza o romance burlesco e teatraliza a história.
Evidencia-se, portanto, que, ao relacionar de forma tragicómica os mitos
legendários e históricos, o dramaturgo exalta a imagem dos reis católicos. Ao
compará-los, em forma de intertexto, a Anfitrião - Alcmena em seus status reais,
estratégias de poder e conquistas familiares, a imagem dos reis católicos se amplia
e forma, na percepção e assimilação do espectador, uma releitura do passado que
tenta ‘modificar’ sua leitura do presente, em pleno governo de Felipe III.
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2. Um prólogo epistolar e economiástico a Pedro Vergel

Como dito no subcapítulo 1, Lope de Vega dedica sua comédia ao ‘aguacil de
la corte’ e amigo Pedro Vergel (criado de la casa y corte de su Majestad). Refere-se
à corte de Felipe III, já que El mejor mozo de España foi escrita em 1611 e esse
reinado vai até sua morte em 1621, quando o sucede Felipe IV (1622). Esta
dedicatória está contida em um prólogo em forma epístolar87 de especial
argumentação sobre o valor (economiástico) de Pedro Vergel.
O prólogo era comum no teatro do século XVII e sua função é apresentar ao
público alguma informação importante sobre o espetáculo: uma sátira, um pedido,
geralmente lido por um narrador explícito em cena na função de coro ou através de
termos em primeira pessoa. Na peça de Plauto (Anfitrião), Mercúrio faz este papel,
ao anunciar o tema, um resumo da peça, o seu gênero textual e uma severa crítica
aos comediantes que corrompem suas comédias. O fragmento a seguir consta de
apresentação e objetivo da obra:

Agora vou eu dizer quem me deu ordem de vir e por que razão venho; e, ao
mesmo tempo, revelarei o meu nome. Venho por mandado de Júpiter e o
meu nome é Mercúrio. Meu pai mandou-me aqui para vos fazer um pedido,
embora saiba que tomareis como ordem aquilo que for dito; ele bem sabe
que respeitais e temeis Júpiter, exatamente como é justo. […] Ora Júpiter
mandou-me que vos pedisse que em todo o teatro vão cada um por seu
banco certos fiscais que, se encontrarem gente alugada para aplaudir, lhes
segurem como garantia a toga. Deseja ele que sejam punidos os que
procurarem conquistar a palma para os comediantes, ou para algum artífice,
quer por cartas, quer por mensageiros. E que sejam igualmente punidos os
próprios comediantes, se tal fizerem; e que sejam até punidos os edis que
derem os prêmios com má fé. E que sejam todos punidos pela mesma lei
que castiga quem, por maus processos, conseguiu magistratura para si ou
para outrem. Disse ele que as vossas vitórias vieram do valor, não da intriga
e da má fé. Por que razão não deverá a lei para os comediantes ser a
mesma que existe para os cidadãos mais importantes? É pelo valor e não
pelos favores que se devem conquistar os cargos; aquele que procede bem,
87

Para fins de comparação com a obra de Plauto e de Homero, tratarei da epístola (forma de carta)
de Lope de Vega a Pedro Vergel como um prólogo economiástico (elogioso) que discursa sobre uma
questão subjetiva, de juízo de valor. Lope de Vega era grato a Pedro Vergel por todo tipo de favor,
daí um elogio e uma dedicatória são formas de agradar, de explicitar uma admiração e profunda
amizade entre os dois. Vê-se em PELAYO, Marcelino Menéndez. Estudios sobre el teatro de Lope de
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terá sempre bastantes sequazes, se houver boa fé nas pessoas de quem a
coisa depende. PLAUTO, prólogo, s.d.

No caso de Plauto, sua crítica aos aplausos por encomenda e aos outros
cidadãos que se beneficiam de favores é feita pela personagem que abre o prólogo,
tornando-o, assim, um canal de mensagem ao público, cumprindo a função de um
prólogo em si. Na Odisseia, como um prólogo, o aedo (cantor) apresenta o tema do
retorno invocando a Musa (uma das nove filhas de Mnemosine e Zeus) para
começar a cantar a história do valoroso Odisseu e eternizá-la na memória do povo
ateniense. Diz o aedo:

O homem multiversátil, Musa, canta, as muitas
errâncias, destruída Troia, pólis sacra,
as muitas urbes que mirou e mentes de homens
que escrutinou, as muitas dores amargadas
no mar a fim de preservar o próprio alento
e a volta aos sócios. Mas seu sobre-empenho não
os preservou: pueris, a insensatez vitima-os,
pois Hélio Hiperônio lhes recusa o dia
de volta, morto o gado seu que eles comeram.
Filha de Zeus, começa o canto de algum ponto!
Não há um só herói que não se encontre agora
em seu solar, a salvo do mar cinza e guerra,
tirando o nosso, que arde pela esposa e volta. (HOMERO,Canto I, vv.1-13)

Homero inicia a narrativa resumindo o argumento ao público, pois será a partir
daí que se desenvolverá toda a epopeia de Odisseu no retorno a Ítaca. Lope de
Vega também usa esse recurso. Porém, escreve o prólogo para esclarecer a
dedicatória a Pedro Vergel, não para resumir a situação central de El mejor mozo de
España.
O dramaturgo inicia com uma referência mitológica, empregando um texto
citado:

Escribe Filotino, en su Teatro celeste, que siempre que alguno de los dioses
tenía gusto o necesidad de discurrir la tierra, llevaba en su compañía a
Aristocrato, hombre de excelentes partes y virtudes, y que peregrinando por
Albania Júpiter, Marte y Mercurio, Lisandro, poeta griego que los había
alojado en un jardín suyo, escribió las alabanzas de aquellos dioses y le
puso entre ellos; pero que, leyendo los versos a Mercurio, le dijo: “Ese es
Aristocrato, noble ateniense, tan agradable a los dioses por sus servicios
que no hacen jornada en la tierra donde no los sirva: ponle en su lugar, con
el que tienen las cosas humanas, cuando se tratan las excelencias y
grandezas de las divinas.” (prólogo, p. 1042)
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Nesse fragmento, seu autor já exalta o valor dos atenienses no momento em
que Aristocrato é apresentado a Mercúrio em versos lidos por Lisandro. Segundo
Lisandro, o valor de Aristocrato está em servir aos deuses. O dramaturgo emprega o
discurso citado em forma de espelho; ou seja, ele cita o que Filotino cita o que
Lisandro escreve e lê para Mercúrio. Portanto, há quatro níveis de texto em forma
gradual por tempo:

1º texto – O que Lope de Vega diz sobre Filotino.
2º texto – O que Filotino escreve.
3º texto – O que Lisandro escreve.
4º texto – O que Lisando lê a Mercúrio.

Há quatro textos em dialogismo com verbos discende, além de se tratar de
uma tradicional metalinguagem.

A técnica do discurso em espelho, ou em

metalinguagem, também está no teatro de Lope de Vega que cita o Teatro celeste
de Filotino. Com esta forma de citar outras referências, é sempre o primeiro texto
que se sobressai, porque toda referência ratifica o que foi dito e contém
conhecimento de todos os demais textos. Em outras palavras, quando empregamos
referências, quem se sobressai é o texto que as cita, pois é este que se dispõe a
citar outras fontes para se tornar irrepreensível, bem como adquirir um ar de
autoridade, condição sine qua non para a adesão do público.
O discurso citado, ou seja, um discurso do outro em forma de citação, é um
recurso retórico de grande importância para a persuasão do interlocutor de qualquer
mensagem. Entretanto, ela (a citação) é considerada um argumento pragmático não
tão eficiente, pois pode ser questionada, inclusive com outro discurso citado. Porém,
se não há questionamento, esse discurso ratifica a ideia original. Vale também a
fama do autor da citação, pois quanto mais fama ele tiver, maior é o caráter do
argumento como válido e confiável; além de demonstrar uma cultura elevada
daquele que emprega a citação em seu discurso. Por isso as citações têm um
caráter ratificador e culto para o seu usuário, pois é perigoso empregar a fala de um
desconhecido ou sem argumentos de valia. Em outras palavras, a citação fornece
mais propriedade aos argumentos que virão.
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Outro ponto importante é a reciprocidade entre o orador e a citação
empregada. Não só a citação amplia o valor do orador. O orador também amplia a o
conteúdo da citação, já que este conteúdo é essencial para fortalecer o conceito que
está sendo discorrido. Ao colocar uma citação, o orador traz ao presente um
conceito que talvez esteja em outro contexto, mas que se adequa perfeitamente aos
objetivos do citador. Quando cita Filotino e seu discurso no Teatro celeste, o
dramaturgo amplia o seu argumento e contextualiza Filotino. Logo, ao empregar
citações neste prólogo, Lope de Vega fortalece o seu discurso diante do público e o
torna confiável, persuadindo o espectador.
Assim, a dedicatória a Pedro Vergel é justificada por analogia. Filotimo88, poeta
e cicerone dos deuses, introduz a obra com a figura de Aristocrato como o melhor
servidor dos deuses. Da mesma maneira, Lope de Vega introduz El mejor mozo de
España com a figura de Pedro Vegel, melhor servido de Felipe III. Aristocrato serviu
aos deuses em excelência e grandeza nas coisas divinas, Pedro Vergel fez o
mesmo a Felipe III nas coisas humanas.

Assim, temos a valorização do mito

histórico nacional por analogia aos mitos clássicos universais. Há muitas formas de
valorização com esta introdução do prólogo:

1. O dramaturgo celeste Filotino é analogia a Lope de Vega, dramaturgo
humano.
2. O servidor dos deuses Aristocrato é analogia a Pedro Vergel, servidor
do rei Felipe III.
3. Os deuses servidos são analogias ao rei Felipe III.

Cumpre, então, o objetivo primeiro desta investigação: a construção de
uma imagem divina e poderosa da monarquia, como mais a frente ele ratifica
com a reverência “Rey nuestro señor Felipe III”.

Esta correlação deixa claro que a análise da epístola extrapola uma
apresentação do enredo. Ela permite trabalhar, inclusive, os conceitos da
tragicomédia presentes no capítulo anterior ao especificar o humano e o divino. As
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Philotimo. Em grego significa honra de ser amigo, ter bom comportamento, ser cordial e familiar.
Ver em: JANUS, Christopher Xenopoulus, Filotilo: a virtude grega mais intraduzível e única.
Disponível em: < http://www.helleniccomserve.com/index.html>.Acesso 10 de novembro de 2013.
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coisas humanas se referem à comédia, enquanto as coisas divinas, à tragédia. O
dramaturgo traduz, assim, a figura de Aristocrato como a personificação da
tragicomédia, isto é, ele é um humano servo, porém humano servo dos deuses. Ele
estabelece a união do humano com o divino. Como já dito, a base peculiar da
tragicomédia está nas ações humanas com a ajuda ou a presença dos deuses.
Em seguida, o dramaturgo traz a mitologia à realidade com um intertexto de
Lisandro. Vemos que enquanto este recebe os deuses em seu jardim, diz a seu
homenageado ter um jardim de ‘ingenios’:

Vaya, pues, vuesa merced honrando estas doce de mi Parte XX, que yo lo
estoy mucho de que llegue con sus dueños a mi alojamiento, pobre jardín, si
bien de flores del ingenio, cultivado humildemente de mi rudeza. Si aquí
pudiera yo dilatarme en su alabanza por consejo de Mercurio, espacioso
campo me habían ofrecido sus gracias y singulares partes. (Idem)

Este jardín de ingenios se refere à imaginação, criatividade, ideia; ou seja, à
invenção do discurso poético. Este conceito de ingenios aparece em um tratado de
retórica literária na obra de Baltazar Gracián y Morales (1601-1658) - Agudeza y arte
de ingenio89. O autor escreve sobre a criação poética, método e retórica como
formas de um estilo conceptista. O seu ingenio e sua agudeza surgem por um
processo mental, onde a criação harmoniza imaginação e técnica poética (artifício).
Na retórica aristotélica, esse ingenio de Baltazar Gracián se chama invenção
(inventio): uma das fases do discurso para a argumentação. O assunto que será
organizado está na dispositio e o pronunciamento com estilo, pelo elocutio ou
ornatus. Vê-se um racionalismo da criação argumentativa e poética da imitação. Em
Baltazar Gracián e em Aristóteles, a inspiração alia-se à técnica. Lope de Vega
segue esta compreensão e, para não estender a epístola a Pedro Vergel, diz
possível ter não só um jardim de ingenios, mas um campo deles, já que há infinitos
motivos para existir tal campo (gracias y singulares partes). Nesse fragmento se
encontra a relação semântica: causa – possibilidade – consequência. Assim
esquematizada:
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Publicação de 1642 com o nome de Arte de ingenio. A obra é uma reedição em 1648 ampliada com
exemplos de autores medievais, renascentistas e barrocos em dois volumes. O ingenio de que trata
Baltazar Gracián metaforiza-se na luz que vem à inspiração e em retórica traduz-se como recursos de
linguagem para dar ao texto criatividade e perfeição como desejava a corrente concepista. GRACIÁN,
Baltazar. Agudeza y arte de ingenio. Madrid: Castalia, 1969.
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a) causa: Pedro Vergel tem muitas virtudes para um só jardim.
b) possibilidade: Se estender o discurso elogioso (discurso economiástico).
c) consequência: Haverá um campo florido, não um jardim.

A relação entre causa e consequência como possibilidades é enfática; isto é, a
consequência só se realizará se houver uma possibilidade devido a uma causa
pré-existente, daí a inferência (conclusão). Por dedução, estas relações também
originam um silogismo, anunciado por Gracián como a base para o ingenio:

1ª premissa: As virtudes são flores de um jardim.
2ª premissa: Pedro Vergel tem muitas virtudes.
3ª premissa: Logo, Pedro Vergel não é um jardim, mas um campo florido.

A isso, em retórica aristotélica diz ter a função de amplificação. Ela pode
ampliar o valor dessa consequência e dessa causa pelo mérito ou pelo demérito do
agente passível de elogios ou escárnio. Tal distribuição semântica amplia o valor do
economiástico: a homenagem e o homenageado e, logicamente, aquele que
homenageia. Lope de Vega, ao elogiar Pedro Vergel de forma tão enfática, amplia
ele mesmo, por indução. É claro que Lope de Vega já contava com a fama de ser o
dramaturgo da corte, porém, no processo silogístico, a indução é inevitável e
irreversível.
Não podemos deixar de considerar, nesta tese, que a verbalização de um
elogio só é válida quando aliadas a ela estão os elementos da representação no
momento da elocução. Em linguagem teatral, os argumentos das réplicas ditos para
o público (elocutio), ampliados pela ação do ator (gestos ou timbre da voz) tomam
uma extensão dramática para finalizar com a adesão do público – condição
primordial para a vitória do dramaturgo, da mesma forma como Aristóteles viu a
persuasão dos jurados pelo discurso do orador.
Em seguida, Lope de Vega começa com uma pergunta retórica: “¿A quién no
mueve el ánimo, para estimar a vuesa merced, amarle y conocerle, ver juntas en un
sujeto tantas cosas tan dignas de alabanza, que de cualquiera dellas se honrarán
muchos?” (Lope de Vega, Idem). Nesse fragmento, além da eternização da imagem
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de Pedro Vergel, fato comprovado pelo verbo ‘honrar’ em tempo futuro, há uma
pergunta retórica com a intenção de trazer o reconhecimento da honra do
homenageado e de impor uma opinião irrefutável sobre esta honra. A pergunta
retórica como mecanismo de adorno do discurso é eficiente e comunicativa, tem a
função de introduzir o ouvinte no tema em questão e de reforçar o argumento
anterior. Ela tem a autoridade de uma pergunta axiomática, no sentido de que não
há um espaço para refutações. Assim como diz Aristóteles:

Todos os homens participam, até certo ponto, de uma e de outra (o
estagirita refere-se à Retórica e a Dialética); todos se empenham dentro de
certos limites em submeter a exame ou defender uma tese, em apresentar
defesa ou uma acusação. A maioria das pessoas fazem-no um pouco ao
acaso, sem discernimento; as restantes, por força de um hábito proveniente
de uma disposição. Como de ambos os modos se alcança o fim almejado, é
óbvio que se poderia chagar a uma mesma meta segundo um método
determinado. Atendendo a que são igualmente bem sucedidos tanto os que
procedem por hábito como os que atuam espontaneamente, é possível
investigar teoricamente a causa do êxito. Ora, todos convirão facilmente ser
esse o objetivo próprio de uma Arte.
ARISTÓTELES, s.d, p. 20

Apesar de as considerações do filósofo serem de ordem racional em relação
ao exercício da argumentação dialética; no teatro, Lope de Vega expõe uma razão,
em forma de pergunta retórica não argumentativa. Se fosse, daria margem a uma
dialética, ou seja, uma inconsistência no contrato de adesão entre público e ao que
irá assistir. Entretanto, a interrogativa do dramaturgo não admite refutações, até
mesmo porque a pergunta trata da honra de um homem nobre e de valor já
conhecido pelo público. Logo, o que se pretende é expor um juízo sobre Pedro
Vergel. Trata-se apenas de um economiástico a um amigo em forma de pergunta,
com o objetivo de provocar um preparo para a adesão do público ao que será
representado no tablado.
Sobre a pergunta retórica, Antonio López Eire (1943-2008) em seu ensaio La
teatralidad del discurso retórico y del poético (2010)90 expõe o objetivo do
dramaturgo ao colocar uma pergunta retórica no texto dramático:
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EIRE, Antonio López. La teatralidad del discurso retórico y del poético. In. Pereira, Belmiro
Fernandes; VÁRZEAS, Marta (org.). Retórica y teatro: la palabra en acción. 1ª ed. Porto.
Universidade do Porto. 2010. p. 109-32.
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Las preguntas son un elemento importante en la teatralización porque
obligan a cambiar de tono y tiempo al orador que las platea, y un buen
orador bien ejercitado en la teatralización, en la pronuntiatio y la actio, será
capaz de procurar un pasaje determinado, merced a la introducción de
preguntas, la variedad tonal necesaria para que resulte atractivo y por ende
persuasivo.
EIRE, 2010, p. 118

O autor não vê outra função da pergunta retórica a não ser teatralizar o discurso, já
que não se espera uma resposta diferente a sua a seguir, mas considera assentada
a opinião do orador. Esta característica teatral da pergunta com tom economiástico,
elogiador, é acentuada com uma modulação de voz e com gestos para enfatizar este
caráter dinâmico. Afirmo, então, que toda pesquisa do texto teatral, no caso da
pergunta retórica, deve levar em consideração a habilidade do ator.
Segue então uma coordenação de virtudes de ampla diversidade de campos
semânticos voltados para a exaltação da figura de Pedro Vergel:

La persona, el brío, el buen gusto, el donaire, la gala, la condición, la
liberalidad, la honrada lengua, el espíritu levantado a cosas grandes, las
destrezas en las armas y el valor en la ejecución, con tan notables ejemplos,
que habiendo hecho pedazos (con sola la capa y la espada) dos toros
ferocísimos en Lisboa, preguntaban algunos fidalgos a los criados de Su
Majestad “si vuesa merced era portugués o había deseado serlo.”
(prólogo, p. 1042)

Em termos semânticos, um texto dramático com um prólogo epidíctico, com
uma pergunta retórica seguida por uma coordenação semanticamente positiva
ratifica, ao máximo, o juízo de valor traçado pelo orador. Nesse caso, a pergunta e a
coordenação como resposta também ampliam a imagem heroica de Pedro Vergel
diante do público. O que não ocorreria se, após uma pergunta retórica, houvesse
apenas uma resposta absoluta, por mais positiva que fosse. Pode-se inferir que
quando Lope de Vega pergunta com elogios e responde com mais elogios, está
fortalecendo o seu juízo de valor sobre Pedro Vergel. Este recurso forma um
entimema, um argumento que serve como prova ou persuasão. Podemos, assim,
sistematizar a relação pergunta – resposta, como persuasão do espectador para
ampliar a imagem do objeto elogiado pelo prólogo economiástico:
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A.

PERGUNTA

Resposta absoluta

B.

PERGUNTA

Respostas
coordenadas

=

JUÍZO DE VALOR

Porém, há de se ter cuidado, porque, ao coordenar respostas de ordem
pessoal, pode-se cair no erro da refutação, na descrença dos argumentos de
opinião. Já que o exagero de elogios desperta a reflexão. Tende o público a duvidar
do orador pela coordenação tornar-se um juízo de valor muito enfático.
Não se pode esquecer de que o prólogo epidíctico para um texto que será
representado busca aplacar a plateia. Mas Lope de Vega tem convicção de que sua
opinião não sofrerá nenhuma forma de negativa ou dúvida, nem no momento da
apresentação e nem na posteridade, pois se trata de uma pessoa aceita pelo grupo
social; isto é, compartilha do mesmo juízo que o dramaturgo, autor dos elogios. Este
compartilhamento fará de Pedro Vergel um mito a ser levado para além da história.
Cumpre ao dramaturgo, assim, com tal prólogo, mais uma função: eternizar a
memória histórica, através da exaltação dos seus mitos nacionais.
Por mais que Pedro Vergel seja conhecido e aclamado como cavaleiro do rei,
para evitar a refutação, o dramaturgo emprega outro recurso retórico: insere-se
como testemunha. Vejamos:

No me atrevo a referir tantas cosas como pudiera en razón de su gallardo
ánimo por no despertar la envidia; diré solamente, en prueba de servicios de
criado de la casa y corte de Su Majestad, el que hizo al Rey nuestro señor
Felipe III en la jornada de Francia (a que yo me hallé presente) cuando en
aquella tempestad entre Irún y Fuenterrabía, airado el cielo, soberbio el mar
y perdido el camino, estuvo cerca de perder la vida, pues no fue menos que
dársela en tanto desamparo conducirle al puerto. (grifo meu) Estos y
muchos servicios a reyes, príncipes y señores, extranjeros y propios, le han
hecho a vuesa merced tan amable y bien recibido entre ellos, que tendría
por hombre bajo, de viles costumbres y entendimiento quien no sintiese de
sus méritos y partes lo que aprueban y abonan tan altos príncipes. (Idem)
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Neste fragmento, Lope de Vega cita a guerra contra os franceses, ocupantes do
território de Fuenterrabia, cidade atualmente chamada de Hondarribia. O cerco se
deu porque sua localização geográfica era ideal para estratégias bélicas.
Fuenterrabia dá passagem para o mar e tem como vizinha a fronteira com a França,
por isso a cidade foi palco de longas batalhas entre Espanha e França pela sua
posse. Inicialmente, pertencia a Navarra, mas perdendo o território, Navarra estaria
subordinada e acuada entre os reinos de Castela e Aragão. Em 1200, apesar das
tentativas de povoamento do local por formações de vilas e muros, Navarra perde
Fuenterrabia para o rei Afonso VIII, rei de Castela. No final da Guerra de los Cien
Años (1453), a França recupera o território e, assim, começam as várias incursões
dos espanhóis para a recuperação de Fuenterrabia. Em 1476, reinado dos reis
católicos, houve um forte momento de tensão contado por Hernando del Pulgar, na
Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y
de Aragón (1567)91, segunda parte, cap. XXXVII.
Não se sabe o ano correto em que Lope de Vega cita uma dessas incursões
dos franceses a Fuenterrabia. Pela citação ao rei Felipe III, possivelmente entre
1588 a 1604, quando o território é retomado pelos franceses92 e inicia um período de
decadência da Casa de Habsburgo, nome dado à Casa de Áustria.
Isso significa que, para esta parte da tese, ou seja, análise do prólogo, ao
inserir o cerco a Fuenterrabia e uma derrota da armada espanhola para um imenso
exército de franceses que ainda contava com a ajuda de Portugal, Lope de Vega
traz à atualidade um momento de derrota. Mas exalta a fidelidade de Pedro Vergel
ao rei Felipe III e dá autoridade ao seu discurso ao dizer que foi testemunha ocular
de tal acontecimento.
O argumento da testemunha serve como prova do fato, mas também pode
gerar dúvidas quando o orador não tem confiabilidade da plateia. O mais importante
desse argumento é o de formar memória histórica de uma situação (cerco a
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A crónica inicia com 9 capítulos centrados em Dom Henrique com o nome de Crónica de los muy
altos e muy poderosos Don Fernando e Doña Isabel, rey e reyna de Castilla, de León. Após então
entra outro título para centrar o tema nos reis católicos com nova epístrofe: Comienza la Crónica de
los muy poderosos y excelentes e Don Fernando e Doña Isabel, príncipes herederos de los reynos de
Castilla y de Aragón. O cerco a Fuenterrabia está na segunda parte intitulada por Comienza la
Segunda Parte de la Crónica de los muy altos y esclarecidos Don Fernando e Doña Isabel, rey y
reyna de Castilla, de León y de Siciilia, príncipes de Aragón. Estas mudanças de epístrofes atuam
como elementos de conexão entre o cronista e seus leitores, pois as epístrofes indicam a posição
hierárquica dos protagonistas, bem como o enredo do capítulo.
92
Informações disponíveis em: <http://www.guiadehondarribia.es/historia.asp> Acesso em 2 de
dezembro, 2013.
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Fueterrabia) e de um agente envolvido na mesma (Pedro Vergel). Esta é uma das
mais importantes funções do teatro do Século de Ouro.

Retomando a análise do fragmento, nele vislumbram-se muitos efeitos
retóricos que corroboram para ratificar esta tese. Fica explícito um trabalho de
linguagem que objetiva elevar Pedro Vergel, bem como ao rei Felipe III. Podem-se
estabelecer muitos entimemas formadores de imagem de poder:
1º - Os muitos feitos de Pedro Vergel podem despertar a inveja.
2º - O sitio a Fuenterrabia foi muito violento (airado el cielo, soberbio el
mar y perdido el camino). Logo, destaca o valor de quem dele participou:
Pedro vergel, o reinado de Felipe III e o próprio autor do prólogo – Lope
de Vega.
3º - O orador estava presente. Logo, tudo o que o que ele diz é verdade (a
que yo me hallé presente).
4º - Os méritos de Pedro Vergel são reconhecidos pelos mais altos
príncipes e nobres (a reyes, príncipes y señores, extranjeros y propios).
5º - logo, todos são obrigados a reconhecer esses méritos como os
nobres reconhecem (lo que aprueban y abonan tan altos príncipes).

Esses entimemas interligados por uma única lógica, que é o mérito de Pedro
Vergel, formam um polissilogismo93 ou sorites, que em grego significa amontoado de
logos. Eles estão baseados no argumento do testemunho e no argumento da
autoridade. Tais argumentos são considerados muito importantes tanto por
Aristóteles, quanto por Chaim Perelman, pois eles são considerados fundamentais
para facilitar a adesão do interlocutor. Ambos teóricos concordam que autoridade de
testemunho, a autoridade por linhagem, por determinação divina; ou seja, qualquer
motivo conceituado por ‘argumento pragmático’ é essencial para uma retórica de
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O polissilogismo é um tipo sorites, figura de retórica que consiste em várias premissas, também
chamado de argumento amontoado. Ver em MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Tradução:
Maria Estela Gonçalves. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, vol. 4, 2004, p. 2739.
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persuasão. No texto de Lope de Vega, estes argumentos estão presentes para
confirmar o caráter fidedigno de sua elocução.
Toda essa construção de argumentos de ratificação ou de persuasão
(argumentos pragmáticos) para a confiabilidade não deixa de ser uma teatralização
do discurso. O barroco é a estética da variedade, da argumentação ora retorcida, ora
pragmática. O polissilogismo, figura retórica de estrema complexidade, cria
dramaticidade, um aspecto teatral da linguagem, o que Demóstenes conceituava
como hypocrisis, isto é, a teatralização do discurso retórico. Nada melhor para a
eloquência vocal e gestual do ator. Aqui a questão é o efeito final do texto: a
encenação no tablado. Segundo Antonio López Eire (1943-2008)94:

Así pues no hay duda al respecto. Si alguien pretende ser un buen orador o
teatraliza o está perdido y va por mal camino. Antes de pronunciar un
discurso, uno tiene que escribirse un buen guión pensado en la
pronunciación de ese texto y nada más que en la pronunciación de ese
texto, pues el discurso sólo existe cuando se pronuncia. Lo demás son
entelequias. Cuando se escribe o se memoriza un discurso previamente a
su pronunciación todavía está en el mundo meramente posible, sólo existe
virtualmente. Hay que actualizarlo y cuando mejor se actualice, tanto mejor
para el orador que lo pronuncia.
EIRE, 2010, p. 111

Ao ressaltar o valor do pronuntiatio do texto dramático, Antonio López Eire chega à
essência do teatro e aos objetivos secundários desta tese. O discurso, seja uma
oratória teatral, jurídica, propagandística, religiosa, ou qualquer forma de discurso
persuasivo deve estar atento à elocução. No teatro, essa preocupação parte
primeiramente do dramaturgo ao colocar didascálias e recursos de linguagem,
depois ao ator, ao dar o tom correto de voz e corpo, juntamente com os aparatos
(tramoias) de ilusionismos que encantarão o público e logrará sua atenção e
interesse.
A seguir, Lope de Vega inicia a última parte da epístola. Nesse momento, ele
retoma a estrutura real da epístola, dirigindo-se ao seu interlocutor (o próprio Pedro
Vergel) em tom de formalidade. Lope de Vega cita a inveja através de um recorte de
texto, uma citação já definida como sábia, pois seu autor é sábio. Encontra-se aqui
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Catedrático de Filología Griega desde 1972, primero en la Universidad Autónoma de Barcelona y
luego en la de Salamanca de 1975. Ver em arquivo de El País. GABAUDIAN, Francisco Cortés et.
DOSUNA, Julián Méndez. Antonio López Eire, maestro y helenista. El País, Madrid, 6 oct. 2008.
Neclológica.Disponível em:<http://elpais.com/diario/2008/10/06/necrologicas/1223244001_850215
.html> Acesso dia 13 de dezembro, 2013.
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um entimema que se caracteriza por possuir apenas duas partes, uma premissa e
uma conclusão.

A – A citação é de um sábio.
B – Logo, a citação é sábia.

Esta organização de raciocínio foge à lógica dos modelos aristotélicos que
aceitava duas premissas e uma conclusão. No entanto, o dramaturgo tinha como
objetivo, ao colocar esta citação, possivelmente, fixar o argumento da sabedoria
para enfatizar a sua mensagem. Nesse caso, a citação faz referência à inveja que os
cavaleiros e os alguaciles da corte (funcionários administrativas de menor escalão)
despertavam ao participarem das festas de touros. A citação fala sobre o exercício
infame da língua para criticar e ridicularizar. Seguramente, a citação é uma rigorosa
crítica aos ataques verbais que Pedro Vergel sofreu.
O texto de Adolfo de Castro (1823-1889)95, Fiestas de toros en el siglo XVII96,
cita a presença dos cavaleiros ao entrar nas praças onde ocorriam as festas de
touros o que gerava comentários maliciosos do vulgo. Assim diz o autor:

Cuéntanse del conde de Villamediana muchas harto danosas. Una vez
entró en la plaza de Madrid cierto caballero, de quien los maldicientes
decían que era descendiente de judíos. A este pues lanzó en presencia de
muchas personas el epigrama que sigue:
“Ves aquél que viene allí
del tribu de Zabulón?...
¡Qué mal que trae el rejón!
La lanza y la espada sí.” (CASTRO, Adolfo, 1852, p. 135)

Outro poema do mesmo poeta, apesar de extenso, também presente na
mesma publicação, ataca ao aguacel Pedro Vergel. Continua Adolfo de Castro:
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Adolfo de Castro (1823-1898). Bibliógrafo, erudito y estudioso de las letras españolas del Siglo de
Oro, en particular sobre Calderón de la Barca, Lope de Vega, la poesía barroca y, especialmente,
Miguel de Cervantes. Informação retirada do site sobre autores da Universidade Autónoma de
Barcelona. Disponível em:< http://gicesxix.uab.es/showAutor.php?idA=248>. Acesso em 12 de abril
de 2014.
96
Informação de: CASTRO, Adolfo de. Semanario pintoresco español, Lectura de las famílias,
Enciclopedia popular. Madrid: D.C. Alhambra. Volumes 17-18. 1 de jan, 1852, p. 135.
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À D. PEDRO VERGEL, ALGUACIL DE LA CORTE

Fiestas de toros y cañas
hizo Madrid á su rey,
y por justíssima ley,
llenas de ilustres hazañas.
La suma de todas ellas
con ardimiento gentil,
engrandeció un alguacil
con mil circunstancias bellas.

En el caballo novel,
valiente, bravo y furioso,
se ha presentado en el coso
florido como un vergel.
Sus galas son peregrinas;
porque le hacen contrapeso
á mártiles de hueso,
cintillos de cornerinas
Miró al toro con desdén
vergel, y el toro repara
que ve con cuernos y vara
un retrato de moisen.
Duda el toro en la batalla,
y no sabe en tanto aprieto
si ha de guardar el respeto
al rey de la cornualla.
El toro tuvo razón
de no osar acometer;
pues mal pudo é oponer
dos cuernos contra un millón.
Mal gobierno fue por dios,
sabiendo que se embaraza
la fiesta, echar en la plaza
los toros de los dos en dos
No causes tan grande inopia
al mundo toro cruel;
que si matas á Vergel,
destruirás la cornicopia.
Pero no saldrás con lauro:
huye, toro, que te atajan,
mira que sobre t bajan´
Aries, Capricornio y Touro
Guarda, vergel, el decoro;
que la presencia del rey,
al que antes fue manso buey
ha trocado en bravo toro.
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De otras armas de apercibe
toro, para tu defensa,
que á vergel no hacen ofensa,
cuernos, pues con ellos vive.
Arremetió el toro infiel
á vergel, que con destreza,
por cima de la cabeza
le dio la vuelta á vergel.
Lleno de coraje acerbo
se levanta y mete mano:
animoso, si no ufano,
y ligero como un cuerno.
Conseguirás lauro eterno,
vergel, con sumo tesoro;
pues venciste toro á toro;
peleando cuerno á cuerno.
Por Dios que admiro el indicio
en enemistad tan grave,
si no es lo que el mundo sabe,
que son ambos de un oficio.
Su político gobierno
honor en los hombres labra:
en todos por la palabra,
pero en Vergel por el cuerno.
Mercedes esperar pudo
con que á todos se anteponga
Vergel; pues le dan que ponga
el mismo touro en su escudo.
Estos peligros eternos
cual sea el más grave ignoro,
verse en los cuernos del toro,
ó en el toro de los cuernos.
En ocasión oportuna
anduviste, Vergel, hombre,
y colocaste tu nombre
97
en los cuernos de la luna . (CASTRO, Idem)

Segundo Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) em seu estudo sobre El
mejor mozo de España98, analisa a obra de Lope como um caso de falta de
teatralidade. O autor, ao falar sobre a dedicatória de Lope de Vega a Pedro Vergel,
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O poema é extenso, mas foi inserido não como citação, e sim como copro do texto para deixar
explícita a ironia com que Pedro Vergel era tratado e para ratificar este reflexão e o próprio prólogo de
Lope de Vega em homenagem a ele.
98
Estudos sobre El mejor mozo de España, em Obras Completas. Estúdios sobre el teatro de Lope
de Vega. Disponível em: < http://www.cervantesvirtual.com/obra/estudios-sobre-el-teatro-de-lope-devega-cronicas-y-leyendas-dramaticas-de-espana-t-3--0/>.Acesso em 14 de novembro de 2013.
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diz que Juan de Tassis, Conde de Villamediana99(1582-1622) teceu irônicas
provocações a Pedro Vergel em suas quadras e sonetos. Vejamos algumas delas:

¡Qué galán que entró Vergel
con cintillo de diamantes!
diamantes que fueron antes
de amantes de su mujer.

A LA CAÍDA DE VERGEL
Decid, guarda del toril,
¿por qué mostrast[e]is pasión,
siendo igual la obligación
al toro que al alguacil?

AL ALGUACIL DE CORTE PEDRO VERGEL

100

La llave del toril, por ser más diestro,
dieron al buen Vergel, y por cercano
deudo de los que tiene so su mano,
pues le tiene esta villa por cabestro.
Aunque en esto de cuernos es maestro
y de la facultad es el decano,
un torillo, enemigo de su hermano,
al suelo le arrojó con fin siniestro.
Pero como jamás hombres han visto
un cuerno de otro cuerno horadado,
y Vergel con los toros es bienquisto,
aunque esta vez le vieron apretado,
sano y salvo salió, gracias a Cristo;
que Vergel contra cuernos es hadado.

Estes poemas traduzem o que os cavaleiros e aguaciles causavam em
relação aos festejos de touros, no que se trata da entrada célebre que provocava a
inveja do vulgo e daqueles que não dispunham de condição igual. Mas não é dessa
inveja de que trata o dramaturgo, nesse prólogo. Provavelmente Lope de Vega se se
refere aos que criticam sua obra, já que ele menciona que Pedro Vergel o defende
99

O Conde de Villamediana escrevia seguindo os passos dos culteranistas. Foi bastante influente nas
suas críticas aos cavaleiros, principalmente a Pedro Vergel que tinha relações de amizade com Lope
de Vega. Pedro Vergel defendia Lope de Vega das críticas de Villamediana ao seu estilo. Ver
informações em PELAYO, Mercelino Menéndez. Estudos sobre el teatro de Lope de Vega. – V: IX.
Crónicas y leyendas dramáticas de España. vol. 3 / edición preparada por Enrique Sánchez Reyes.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1949.
Disponível em:<http://www.cervantesvirtual.com/obra>. Acesso em 14 de novembro, 2013.
100
POETAS DO SÉCULO DE OURO ESPANHOL: POETAS DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL /
Seleção e tradução de Anderson Braga Horta; Fernando Mendes Vianna e José Jeronymo Rivera;
estudo introdutório de Manuel Morillo Caballero. Brasília: Thesaurus; Consejería de Educación y
Ciência de la Embajada de España, 2000. p. 343 (Coleção Orellana – Colección Orellana; 12).
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contra os ataques dos críticos ao dizer “con el gusto que suele defender mis cosas
de los malos poetas en los teatros públicos” (prólogo, p.1042).
Adiante, uma metonímia do tipo matéria pelo conceito caracteriza os dois
poderes para afastar a inveja:

De la envidia dijo un sabio “que carecia de sueño por no perder un instante
el ejercicio de su infame lengua”. Vuesa merced con la espada, y yo con la
pluma, echémosla de este lugar; que a vuesa merced ayudará el capitán
Contreras y a mí el licenciado Juan Pérez de Montalbán, que nació donde
vuesa merced y yo nacimos. (Idem)

As duas metonímias presentes potencializam a mensagem original. Dizer
espada e pluma, no lugar da atividade – militar e dramaturgo – referindo-se a Pedro
Vergel e a Lope de Vega, respectivamente antecipa e fortalece a mensagem da
importância de duas formas de batalha: a batalha com as armas e a batalha com as
palavras. Esta mensagem é enfatizada como a introdução de outro militar - Capitão
Alonso de Contreras (1582 -1641)101 e outro dramaturgo denominado Juan Pérez de
Montalbán102 (1602 -1638). Lope traça uma relação de pertinência, tendo como
base a função de cada elemento.

Pedro Vergel = espada = Capitão Alonso de Contreras
____________________________________________
Lope de Vega = pluma = Juan Pérez de Montalbán

Nesse passo, Lope de Vega cita por inferência o caráter combativo do teatro e
sua função de também defender e sustentar ideologias.
Esta associação permite eternizar as figuras importantes da época, como já
citado, e persuadir a plateia a receber a comédia com um prólogo onde figuras
101

Alonso de Guillén, conhecido como Capitão Alonso de Contreras. Militar e escritor, amigo de Lope
de Vega. Ver em: CONTRERAS, Alonso. Discurso de mi vida. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, 2000. Disponível em: < http://www.cervantesvirtual.com/obra/discurso-de-mi-vida--0/>
Acesso dia 20 de novembro, 2013.
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Juan Pérez de Montalban foi discípulo, amigo e editor de Lope de Vega e, segundo a publicação
da edição crítica pela editora Reichenberger (Obras de Juan Pérez de Montalbán , tomo I, vol. 1.1,
2013), filho de um dos principais editores de Madri no século XVII. Juan de Montalbán publicou parte
de sua obra em vida, bem como conviveu com Lope de Vega, defendendo-o das críticas e
ajundando-o a publicar suas comédias até a sua morte, publicando a obra Fama póstuma (1636).

191
célebres são postas em louvor. Estas metonímias, sob as luzes da semiótica, podem
ser abertas em significados. Espada está na obra como disputa, sucessão, guerra,
justiça, força, honra, batalha; pluma está para arte, literatura, poesia. Entretanto,
ambas se comunicam no momento em que tanto a espada, quanto a pluma lutam
por seus ideais, a palavra e a arma são instrumentos de luta e buscam transmutar a
realidade vigente. Esta relação é uma das forças do barroco. O poder bélico e a arte
foram bases para o pensamento do século XVII, pois as batalhas travadas pela
posse de territórios ocorriam no mesmo instante em que a cultura se intensificava
nas artes e na literatura, daí deriva-se a expressão ‘Século de Ouro’.
Para encerrar esse prólogo, com tom epistolar, Lope de Vega declara sua
dedicatória a Pedro Vergel, explicando o nome da comédia El mejor mozo de
España:

Reciba, pues, agora, con el gusto que suele defender mis cosas de los
malos poetas en los teatros públicos, esta comedia intitulada El mejor mozo
de España, que, cuando a mi juicio la he dirigido al mejor mozo de España,
dejando en su veneración la dignidad real, siempre desigual en toda
comparación. (Idem)

Lope de Vega emprega o ambiguismo da palavra ‘mozo’. O melhor mozo de
Espanha é o rei Fernando de Aragão, o melhor mozo para desposar a infanta de
Castela e o disfarce de ‘mozo de mulas’ para adentrar em Castela. No prólogo, este
‘mejor mozo de España’ é Pedro Vergel. O autor declara a sua veneração e a
nobreza que deixa desigual e injusta qualquer comparação ao elogiado. Ao mesmo
tempo em que elogia, também ataca os que o criticam, colocando-os abaixo em
comparação à ‘dignidade real’ – outro ambiguismo: real de verdadeiro e real de
realeza.
O dramaturgo cita a amizade e fidelidade de Pedro Vergel e retoma, em
seguida, ao tema que abre o prólogo – a inveja, com grande carga argumentativa de
elevação de imagem:

Haga y diga la envidia lo que quisiere, que se quedará para quien es, y yo
satisfecho de que lo sienten conmigo cuantos con desapasionado juicio
miran y censuran las virtudes con la balanza de la razón, fieles de los pesos
falsos que hace la malicia de los que nacen bárbaros y sin
conocimiento de sus defectos. Mejor lo ha hecho vuesa merced, que sólo
ha tenido manos para defender amigos, lengua para honrar enemigos, y
vara para prender voluntades. (Idem, p.1042-43)
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Nesse fragmento o dramaturgo cita indiretamente os seus críticos e encerra
com um jogo de palavras, novamente com tropos de substituição (metonímia). Mãos,
língua e vara são elementos substitutos de coragem, discurso e poder.
Aristóteles aborda o tema da inveja (Retórica, cap. X), o que causa e que leva
alguém a sentir inveja e quem é passível de sofrê-la. Para fundamentar esta parte do
prólogo, é importante citar Aristóteles em uma explicação que justifica o recurso da
coordenação de elogios que o dramaturgo fez ao elogiado:

Dissemos quais os bens que provocam inveja. Todos os atos, todos os bens
capazes de suscitar ambição, rivalidade, desejo intenso de glória e de todos
os dons da fortuna dão quase sempre origem à inveja; mas este sentimento
reveste-se de força particular, quando nossos desejos são vivos, ou
quando pensamos ter direito a essas vantagens, ou quando a posse destas
últimas nos dá uma leve superioridade ou uma leve inferioridade.
ARISTÓTELES, s.d., p. 123

Aristóteles conceitua a inveja como uma consequência sofrida por alguém por
possuir algo bom, venerável. Lope de Vega segue esta linha quando diz “No me
atrevo a referir tantas cosas como pudiera en razón de su gallardo ánimo por no
despertar la envidia” (Lope de Vega, Idem). Tal raciocínio é um recurso de ironia,
pois anteriormente a este trecho, o dramaturgo já havia numerado uma quantidade
de predicados de Pedro Vergel. Em seguida, declara o último predicado e o mais
importante de todos: os serviços prestados à “Casa y corte de su Majestad, que el
que hizo al Rey Maestro Felipe III en la jornada de Francia”(Idem). Ele não se atreve
a dizer, porém já diz. Pode-se considerar o não dizer o que foi dito como um
paradoxo, porém, no texto de Lope de Vega, trata-se de uma ironia para a defesa do
homenageado Pedro Vergel.
A ironia é muito estudada por teóricos da retórica. Ela é um reforço da
linguagem a uma ideia de caráter pragmático. É um recurso retórico bastante
empregado para atacar com modéstia e leveza, mas que guarda implicitamente uma
dose forte de crítica e de inteligência de raciocínio. Aristóteles concebe a ironia como
uma espécie de facéia, quando diz que “A ironia quadra melhor o homem livre do
que a bufoneria, pois ironizamos para nos deliciarmos, ao passo que bufoneria para
deliciar os outros” (Retórica, cap. XVIII, p. 219). Com esta distinção, Aristóteles
inaugura uma visão pragmática do orador no uso da ironia. Chaim Perelman, por sua
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vez, conceitua a ironia como um recurso que depende de um acordo entre
interlocutores, pois ela só é compreendida em um contexto aceito por ambas as
partes. A ironia nesta passagem de El mejor mozo de España também segue a linha
da semióloga Beth Brait103. Para a estudiosa, (cito) a ironia é um discurso que
instaura várias vozes, ou seja, a ironia possui vários significados, é uma conjunção
de discursos e objetivos, além do tradicionalismo que considera somente levar o
interlocutor ao ridículo. Beth Brait também entende a ironia como um processo de
intertextualidade e interdiscursividade, pois o enunciado dito tem relação com o que
se deseja transmitir e aquilo que o orador compreendeu.
No prólogo, a ironia para com os invejosos de Pedro Vergel tem por
finalidades:

1º: Responder ironicamente os invejosos que criticam seu amigo e a ele
mesmo.
2º: Dar ao seu discurso um tom de humildade, ao dizer que não se atreve
a referir tantas coisas positivas sobre seu amigo.
3º: Enaltecer Pedro Vergel por ser alvo de invejosos por grandes virtudes.
4º: Enaltecer Felipe III por ter um servo da altura de Pedro Vergel.

A introdução de um prólogo epistolar basicamente não apresenta uma função
direta na representação dos atores, na encenação como um todo dramático.
Entretanto, ao inserir uma justificativa para o título da obra e a sua dedicatória a
Pedro Vergel, Lope de Vega valoriza a apresentação dramática. Os elogios, os
elementos históricos, os intertextos em forma de citação, os temas polêmicos e os
mecanismos de linguagem para persuadir a plateia favorecem uma ambientação
para a encenação. Não se sabe se o prólogo era lido, como ditava a tradição do
teatro clássico, mas certamente o tema da inveja e a provocação que Lope de Vega
direcionava a seus críticos despertam no público o desejo de encontrar, na
encenação dos atores e nos recursos teatrais, um pouco da grandiloquência que
antecede à obra.
O que justifica, então, uma análise do prólogo para evidenciar o motivo central
desta tese é o fato de que qualquer prólogo de texto dramático em si deve ser visto
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como uma indução da plateia. Nenhum dramaturgo colocaria um texto prévio que
não tivesse nada a ver com o contexto da sua obra, nenhuma relação de conteúdo
com a situação da peça a ser encenada. O que nos leva a refletir sobre o momento
de leitura da obra dramática.
Segundo Karl Bühler (1879-1963)104 em sua obra Teoria da linguagem (1967),
(cito) no processo de leitura do ator e de releitura do expectador, há relações de
supra textualidade em busca de uma significação contextual e conceitual. É nesse
momento em que ocorrem as três funções de leitura: representativa, expressiva e
apelativa postas em cena.

1.

Todo texto representa um conceito, uma cultura, transmite e mantém

um patrimônio que aprimora o conhecimento.
2. Todo texto é expressivo, procura trazer emoções, oferecer a
possibilidade de vivenciar experiências que levam o leitor à reflexão.
3. Todo texto é apelativo, trata de trazer para seu campo semântico mais
adesão, principalmente nos textos dramáticos.

Diante dessas três funções, o prólogo de El mejor mozo de España contribui
para que a tripla autoria (escritor – ator – público), em um trabalho de interação e
confiança mútua, alcance os objetivos principais do teatro: entretenimento, reflexão e
transgressão ou manutenção.
Lope de Vega deseja buscar, pelo prólogo economiástico (expressão), o
interesse do público (caráter persuasivo) para o seu texto que se inicia com uma
figura de honra inestimável já eternizado pelo discurso da história oficial (cultura).
Estaria também o prólogo servindo como um elemento antecipador para a
apresentação da peça; bem como dar início à construção de uma imagem
nacionalista ao apresentar Pedro Vergel com todas as virtudes, além de ser servo de
Felipe III nas questões bélicas.
Todavia, como a apresentação de um prólogo pode formar uma imagem de
sucesso do poder vigente? Esta pergunta visa ratificar esta tese, enquanto
investigação que analisa a linguagem em seus processos de manipulação do
espectador pelo orador. Observamos, assim, que um prólogo economiástico
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necessita de muitos recursos retóricos para elevar o espectador a interessar-se pela
peça que virá em seguida. Além de ser também importante a figura a ser elogiada no
prólogo. Colocar um mito histórico de conhecimento do público é arriscar-se a perder
a sua adesão. Entretanto, Lope de Vega dedica sua obra a um servidor da corte de
Felipe III e, se o público não refuta este elogio, terá mentalmente uma imagem
positiva desta corte. Temos um método de manipulação explícita, já que tratar de
mitos conhecidos e aceitos é melhor que inserir desconhecidos. Com isso, pode-se
evidenciar que, se Pedro Vergel é apresentado pelo dramaturgo como um elemento
bastante virtuoso, então o rei Felipe III é mais virtuoso ainda, já que Pedro Vergel é
seu servidor e essa, segundo Lope de Vega, é a sua maior virtude. Finalizando: um
mito aceito pelo grupo social como positivo é ideal para formar imagens positivas do
que está relacionados a ele.

Partiremos agora para a análise do texto dramático. Nesta análise, o importante
é buscar elementos retóricos que configurem a imagem de uma monarquia gloriosa.
Priorizarei mostrar os recursos retóricos com o apoio da semiologia do teatro com a
finalidade de relacioná-los à encenação. Como já foi dito anteriormente, todo
dramaturgo, quando escreve uma peça tem por objetivo a apresentação e a adesão
do público, por isso, o emprego da retórica, em suas possibilidades argumentativas
em nível teatral, está diretamente ligada à atuação e aos efeitos de ilusionismos que
Lope de Vega, mesmo sendo contrário ao exagero, vai colocar em cena como uma
tendência da época.

3. A confluência dos mitos homéricos e dos reis católicos

Este subcapítulo pretende mostrar como El mejor mozo de España, utilizou
especificamente os cantos XIII a XXIV (a chegada de Odisseu a Ítaca ao reencontro
com Penélope) da Odisseia para traçar uma analogia do casamento dos reis
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católicos e da formação do estado moderno espanhol. Esta analogia é reforçada
pelas confluências entre elementos textuais de ambas as obras e, a partir desta
relação intertextual, o dramaturgo exalta os reis católicos Fernando de Aragão e
Isabel de Castela. Com a análise da estrutura do texto, tendo como princípio as
analogias aos mitos helênicos, com o apoio da retórica, busca-se ler o texto
dramático de Lope de Vega como um recurso de enaltecimento dos reis católicos; ou
seja, trazer ao presente a memória de um reinado poderoso e austero.
Odisseu, mito legendário, reúne as virtudes de um nobre, representante de
Ítaca e tem as qualidades de cidadão, além de ser rico em rebanhos e propriedades.
Odisseu também reúne as forças essenciais que um herói possui para combater o
mal causado pela sede de poder e, inclusive, as forças sobrenaturais, para acalmar
o ardil dos deuses e outras esferas que formavam o sistema mitológico grego.
Importante, também, é a presença de Odisseu na perpetuação da memória. O mito
conserva as tradições e os códigos de ética, da lei, de convivência de um grupo
social, através das situações vivenciadas e transmitidas oralmente.
A combinação de situações vivenciadas por Odisseu e a construção de um
caráter ideal é perfeita para qualquer personagem simbólico, representante de um
coletivo:

1. A sua exemplar participação no cerco de Troia.
2. Sua astucia e seu valor como guerreiro.
3. O virtuosismo de seu papel como esposo e pai.
4. O retorno ao seu povo como herói exemplar.
5. A proteção de uma deusa da mesma exemplaridade (Atena).

Por isso, qualquer mito histórico, comparado ao Odisseu, terá seu valor
ampliado, suas virtudes enfatizadas e suas ações eternizadas. Cabe aqui, averiguar
como esta analogia foi trabalhada por Lope de Vega, sem fugir à função central do
teatro: divertir e persuadir. Para isso foram observados três itens importantes dessa
analogia.
Primeiro, o encontro dos mitos legendários, Odisseu e Penélope, e dos mitos
históricos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, através de um discurso citado e
colocado por analogias em outro código e em outra situação é um 'intertexto’. Esta
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construção do texto pela presença de outro, ampliada pelos recursos de cena e
pelas formas de argumentação, insere no texto de Lope de Vega o dinamismo e a
intensidade tão apropriados a sua época caracteristicamente barroca em aspectos
políticos e sociais, como abordado na introdução desta tese.
Segundo, o gênero épico é grandiloquente e espetacular por natureza, assim
como o teatro aurisecular. Portanto, todas as aventuras passadas por Odisseu
durante o seu retorno e a temperança de seu caráter, contando com o auxílio de
uma deusa glorificada pelos atenienses (Palas Atena), bem como a constância, a
fidelidade e a ardil de Penélope são os interessantes argumentos para construir as
personagens protagonistas de qualquer obra literária. A grandiosidade das
aventuras, a engenhosidade do herói, a ajuda do poder sobrenatural, o valor da
ação nas relações entre a nobreza, o amor incondicional da amada, todos estes
elementos épicos realçados com o cômico favorecem a construção de uma
dramaturgia rica em recursos visuais, interpretativos e textuais.
Terceiro e último, tanto o mito de Odisseu, quanto o capítulo histórico da união
dos reis católicos são enredos já conhecidos pela coletividade grega e peninsular,
respectivamente. O que dificultaria despertar o entusiasmo e a adesão do seu
espectador. Por isso, um argumento desconhecido tornar-se-ia mais fácil e mais
persuasivo.

No caso de El mejor mozo de España, o casamento de Isabel de

Castela e Fernando de Aragão, diferente do que se pensa, é apenas o fio condutor
da disputa de poder que ocasionou a Guerra da Sucessão, apesar de ser não
menos importante. O enredo principal é o conflito da sucessão, ou seja, entre duas
forças de poder: os interesses de Henrique IV e os desejos de sua irmã Isabel,
herdeira de Castela. Esse é mais um recurso com o qual Lope de Vega resolveu a
questão do enredo conhecido. Ele propõe uma leitura das relações de poder e
coloca Castela no centro dessa disputa, tendo como argumento teatral a união dos
reis católicos.
A este aspecto do enredo previamente conhecido pelo público, houve muitas
críticas ao dramaturgo. David Glitz em seu ensaio El mejor mozo de España" de
Lope: montaje de un mito nacional105 cita que “Vern Wilíiamsen identificó hace una
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década como obras que carecen de "true dramatic infrastructure" y en las cuales
"pomp and circunstance rather than dramatic tension flesh out the underlying linear
skeletons of the plays". O próprio Menéndez Pelayo106 (cito Glitz) traçou inúmeras
críticas a esta obra, dotando-a de um caráter simples e sem os elementos
dramáticos que considera importantes para uma dramaturgia de impacto. Diz o
crítico:

Lo que falta precisamente en este poema dramático es vigor y elevación
histórica. Un asunto tan grande como la unión de los dos reinos en la
cabeza de sus príncipes más gloriosos, está tratado como un cuento de
viejas. No sólo carece este drama de unidad orgánica, de motivos serios, de
interés concéntrico (para no hablar de los caracteres, que no están ni
siquiera esbozados), sino que la acción está desmigajada, por decirlo así,
en una serie de escenas mezquinas y pobres de vida poética.
(…)
Todas estas y otras circunstancias no menos pintorescas, que por si solas
hablan a la imaginación y adquieren nuevo realce tratándose de monarcas
tan preclaros, se echan de menos en la comedia de Lope, y
desgraciadamente, lo que puso de su propia invención no basta para suplir
lo que a manos llenas le ofrecía la historia.
PELAYO, 1949, vol. 33, p.110

O autor critica a ausência de tensão dramática e a forma simplificada com
que trata situações históricas tão importantes e próprias para uma apresentação
dramática. Entretanto, um juízo de valor sobre a propriedade do argumento não é
prioridade desta tese, pois se entende que um argumento é um complexo de
significados e se fortalece com a atuação, o cenário, o texto, e outros elementos que
compõem a encenação no momento em que é apresentada. Porém, todas as críticas
terminam por construir fontes de conhecimento estrutural do objeto vislumbrado.
Menéndez Pelayo também critica muitos episódios da obra de Lope de Vega
como uma falta de dramaticidade, levando em consideração, inclusive, as tentativas
frustradas de lograr o interesse do vulgo. O crítico também aponta a superficialidade
com que El mejor mozo de España passa por pontos muito importantes como, por
exemplo, a morte do Mestre de Calatrava, Pedro Girón e o episódio de Duque de
Berrey e Guiana. Menéndez Pelayo faz uma leitura da obra com comparações aos
textos históricos das crônicas. No entanto, seus argumentoss não buscam a
compreensão do porquê o dramaturgo não ter posto a tensão dramática em alguns
fatos narrados pelos cronistas e, ao contrário, prioriza outras
106
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histórica’, como o cantar de Rodrigo ou o sonho de Isabel infanta. Há de considerar
que a linguagem do teatro não deve fidelidade e nem ritmo às crônicas, nem mesmo
coerência diacrônica com a História. O texto teatral é construído para ser assistido,
as crônicas para serem lidas. Deve-se priorizar a sequência teatral e não os temas
subsequentes. O que permite que um enredo já conhecido pela plateia possa reter a
atenção dela.
Segundo a semioticista Julia Kristeva (1941), o texto é um intertexto de vários
fatores que se mesclam e se justificam, aliados ao ingenio e à técnica de persuasão,
como uma rede de conexões que se justifica pelo próprio texto107. Nesse sentido, o
diálogo entre a Odisseia e El mejor mozo de España é uma relação de
intertextualidade interna; isto é, ambas são obras literários. Além do que a analogia
com a Odisseia foi uma maneira encontrada por Lope de Vega para valorizar a
imagem dos reis católicos. A união Odisseu e Penélope traz a promessa de paz e
prosperidade para o povo de Ítaca, Da mesma forma, o casamento dos reis católicos
traz a formação do estado moderno espanhol e o fim da guerra de sucessão.
Homero expõe um único fato que envolve muitas situações a ele relacionadas. O
retorno de Odisseu é ampliado com as narrativas de suas aventuras para voltar à
realidade anterior à partida de Ítaca. El mejor mozo de España o enredo é similar,
para não dizer o mesmo. A vinda de Fernando de Aragão é ampliada pelas
situações vivenciadas por Isabel de Castela em seu espaço familiar.
Outro ponto importante é que o enredo da epopeia homérica e o da comédia
lopesca trabalharão um único argumento, dando tensão dramática até que as
personagens protagonistas logrem seus objetivos de chegada e de conquista. É
essa trajetória dos heróis e das heroínas que alimentará o desejo do público em
assistir ao espetáculo. Em vocabulário retórico: é nesse fio narrativo que o orador
logrará a adesão do ouvinte.
A epopeia possui maior extensão que o texto dramático, por isso há uma
vantagem naquela em detrimento desta na persuasão do espectador. Sem contar os
elementos místicos e sobrenaturais que Homero adicionou em uma viagem de
retorno. Por outro lado, o teatro apresenta um contato com o público porque ele foi
feito para ser representado. O teatro tem possibilidades vivas de apresentar os
argumentos e situações. Talvez seja essa uma causa para a introdução dos
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elementos mecânicos à encenação, dos recursos de ilusionismos, citados na
introdução desta tese. Não bastava aos dramaturgos seiscentistas, simplesmente
mostrarem a situação somente pelas réplicas. Havia necessidade de encantar, de
surpreender, de convencer, e, para isso, os espetáculos se tornam engenhosos em
artifícios de iluminação, imagem e movimento.
Outro aspecto não menos importante é o fato de Lope de Vega ter colocado
um único tempo em curto espaço em cena. Com esta impossibilidade própria do
teatro de estender-se demasiado e abrir a encenação para outras narrativas, o
dramaturgo deu preferência ao lado humano dividido entre o poder e o afeto, entre o
misticismo que envolve um rei e o lado humano de cidadão. Lope de Vega procurou
a tensão das réplicas, a proporção crescente dos fatos e não a ação propriamente
dita.
O dramaturgo divide a obra em dois planos: o plano feminino e familiar, com o
conflito entre Isabel de Castela e seu irmão Henrique IV e o plano masculino com
Dom Fernando articulando a vitória com Dom Gutierre. Estes dois planos irão unir-se
em um único na peroração da peça. Isabel e Fernando articulam o poder e agem,
cada um dentro de seu espaço e limite de articulação. Lope mostra a obstinação de
uma dupla que irá juntar-se oficialmente. Outra forma de dar teatralidade à
representação é a presença do sobrenatural, dos oráculos, das mensagens
adivinhatórias, com personagens misteriosas, como Celinda e o jogo de réplica dos
soldados, entre outros elementos que serão vislumbrados no decorrer desta análise.
Assim, com tanta variedade de argumentos e situações adversas ao encerramento
dos conflitos, a questão do enredo conhecido estaria resolvida pelo dramaturgo. Isso
talvez possa esclarecer a Menéndez Pelayo a posição de Lope de Vega, em relação
ao que priorizar no palco para um espetáculo atraente, mesmo o enredo sendo de
conhecimento histórico geral.
A partir deste momento irei enumerar alguns recursos de argumentação
próprios da retórica que Lope de Vega emprega nas réplicas das personagens com
o intuito de adornar o discurso teatral e trazer genialidade ao espetáculo.
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3.1 Penélope e Isabel na trama do destino

O ofício de tecelã surge em vários registros literários, religiosos e históricos.
Este ofício surgiu como uma atividade específica do âmbito doméstico e de domínio
de escravas ou de mulheres do povo. Porém, na mitologia, a arte da tecelagem
aparece com outras funções. As Parcas, na mitologia grega, e as Moiras, na
romana, são exemplos, entre muitos, de esferas femininas de determinação e magia
na arte da adivinhação e na condução do destino dos homens, no futuro, na vida
como um todo.
Mas foi com Homero que o ato de fiar foi posto como um signo de fidelidade,
engenhosidade e de determinação na figura da personagem Penélope. Filha de
Icário e de Periboea, esposa de um herói ausente há 20 anos (Odisseu, filho de
Laerte e de Anticleia) e mãe de Telêmaco; além disso, tão importante quanto os
demais, herdeira ao reino de Ítaca. Penélope aparece no capítulo I, já na tensão
causada pelos seus pretendentes que devastavam as provisões do palácio, na
ausência de seu esposo Odisseu, no qual já era considerado morto na guerra de
Troia. Ela é o arquétipo da mulher fiel e romântica que aguarda o retorno de seu
esposo. O seu papel em toda a narrativa é exatamente o de esperar a voz
masculina. Entretanto, nos outros cantos, ela se coloca de forma mais ativa ao
ludibriar os pretendentes criando um ardil da manta tecida e destecida para adiar a
escolha do sucessor de ao lugar de seu marido. A obra, então, trata de um caso de
sucessão e dos conflitos de poder.
Outra mulher que também está na função de aguardar uma voz masculina que
a salve da posição de conflito de sucessão é Isabel de Castela. Na abertura do ato
I, ela está em seu castelo com o tear, à espera de um destino desconhecido, mas
que já se configurava o casamento.
Ambas as personagens estão à espera da voz masculina que trará a paz para
a sociedade a qual elas representam, bem como paz para o seu coração, para o seu
destino de mulher. É colocada a questão da necessidade de um varão para que o
destino delas se complete. Poderíamos dizer que, em uma primeira leitura, Penélope
e Isabel são, de certa forma, dependentes da figura masculina.
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Como o objetivo é trabalhar o texto dramático, visando sua encenação, este
tempo de espera, seguido de sofrimento e perseguições, tanto do elemento
masculino, quanto de quem espera (o feminino) estabelecem bons argumentos para
a ação dramática, bem como valoriza a presença do ator em cena. As réplicas das
personagens, de uma e de outra obra, permitirão que os atores demonstrem, com
auxílio dos gestos e de outros elementos dramáticos visuais, o conflito, a ansiedade
da espera, as negativas, as pressões sofridas pela personagem. Um excelente
material para a atuação. Logo, começar o primeiro ato com a expectativa de
salvação com a chegada de Dom Fernando, favorece a ação em cena e o
argumento principal da peça.
Como citado, a obra de Homero já começa com os fatos bases já ocorridos108.
Nesse caso, Penélope entra na narrativa homérica com todas as contendas para a
sucessão e com o comando de casamento pelo seu pai, além de uma assembleia
que exige a sua escolha. O mesmo ocorre em El mejor mozo de España. A
construção da personagem, Isabel de Castela, como um mito nacional já se inicia
também pela tensão de um destino previamente traçado por uma assembleia que
também lhe exige o casamento e, mais tarde, a exigência do irmão Henrique IV.
Cabe à Penélope o espaço da casa, dos aposentos, ao lado das escravas
como damas de companhia. Isabel infanta também é introduzida no ato I no seu
castelo com a sua dama de companhia Juana. E, no início de ambos os textos,
tanto Penélope, quanto Isabel estão em seu ambiente doméstico, onde a atividade
de fiar é posta como distração e produção feminina. Mas há uma diferença que fica
explícita mais adiante. Vamos a ela.
A tecelagem, na Odisseia, é o que fará com que Penélope se esqueça de
Odisseu e deixe que os homens decidam o seu destino, que equivale ao destino de
Ítaca:
Telêmaco respira fundo e então pondera:
“Por que vetar que o aedo nos deleite, mãe,
se a mente dita o canto? Poetas não têm culpa,
mas Zeus é responsável: doa ao comedor
de pão, ao ser humano, o que lhe apraz doar.
Fêmio não é pior por referir-se à dor
de argivos: o homem mais aplaude o poema inédito
ressoando em seu ouvido. O coração e o ânimo
é necessário encorajar para escutá-lo,
pois não só Odisseu privou-se do retorno,
108

Ver a expressão in media res, no capítulo I.
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mas numerosos gregos mortos pelos troicos.
Retorna os teus lavores no recinto acima,
à roca e ao tear; ordena que as ancilas
façam o mesmo, pois ao homem toca, a mim
sobremaneira, responsável pelo alcácer,
o apalavrar.” Surpresa com o tom da fala
do filho, a rainha sobe ao quarto, resguardando
no coração o linguajar sensato. Ao íntimo
do tálamo tornada, só com as escravas,
carpia pelo herói, por Odisseu, até
que Atena verta o sono doce em suas pálpebras.
Rumor dos pretendentes toma a sala escura
idêntico o desejo de ocupar seu leito. (HOMERO, I, vv. 345-367)

Neste fragmento, está explícita a tristeza de Penélope com o afastamento de
Odisseu. Então, seu filho Telêmaco solicita que ela retorne ao tear, tanto para que
se aquiete, como também a fim de afastá-la dos pretendentes que dizimam as
provisões do palácio. O tear até este momento é somente um signo do âmbito
doméstico e feminino, elemento de passividade na narrativa. Porém, fiar é indicar os
fios da vida, assim como também pode ser cortá-los, encontra-se aí uma das poucas
diferenças entre as duas protagonistas. Penélope, no fragmento abaixo, usa o tear
como ardil para adiar o casamento, a substituição do herói central da épica
homérica.
Há três anos, melhor dizendo, há quase quatro
que ilude o coração que bate em cada aqueu.
A todos dá esperança, a cada um envia
alvíssaras mensagens, mas seu plano é outro.
Foi este o engano burilado na surdina:
no tálamo entretece a tela sutilíssima
de perímetro enorme, pronunciando intrépida:
‘Jovens que desejais a mim, morto Odisseu,
reclamo um pouco de paciência até findar
o pano – os fios se perderiam vento adentro! – ,
sudário fino de Laerte, pois a moira
fatal de tânatos irá levá-lo um dia.
Não gostaria que uma argiva proferisse
críticas pelo fato de um herói tão bem
aquinhoado repousar sem um sudário.’
Assim, falou, nos convencendo o coração.
O que tecia em plano dia, à luz da tocha,
Penélope durante a noite desfazia.
Com esse ardil, três anos enganou aqueus,
mas no seguinte, assim que torna a primavera,
uma criada, ciente do que acontecia,
contou-nos tudo e a surpreendemos desfazendo
a trama. Foi forçada a encerrar o logro.
Saibas a decisão dos pretendentes, saibam-na
os pan-aqueus: manda Penélope sair
do paço! Que ela aceite como seu consorte
quem queira sugerir seu pai, quem mais lhe agrade!
(HOMERO, Canto II, vv.96-115)
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Penélope é posta na narrativa como ardilosa. Não tece por tecer, como uma
distração meramente doméstica. Ela faz uma promessa em uma época em que a
palavra valia como documento: escolheria um dos pretendentes assim que
terminasse a manta que preparava para seu pai. Fica claro que o casamento é
irremediável, por isso o ardil é bem empregado. Quanto mais grave é o destino
traçado, maior deve ser a artimanha para fugir dele. O ato de fiar, de entretenimento
passa a ser um recurso para adiar um fim decidido pelo grupo masculino, agora é
um elemento ativo na narrativa.
Em El mejor mozo de España109, Lope de Vega, no primeiro ato, detalhou a
figura ainda infanta de Castela com uma melancolia, no sentido em que o seu
destino está indefinido. A melancolia da infanta está presente logo na primeira
réplica da obra, em que Isabel está em um colóquio com sua ama de companhia
Juana de Gusmán:

Isabel.
Juana.

Isabel.
Juana.

Dame, Juana, ese labor.
Aquí la tienes, señora.
Muy bien pudieras agora
entretenerte mejor.
¿Mi labor te maravilla?
No sé cómo convenga
ver que una roca entretenga
a una Infanta de Castilla.
Si por dicha viniera a hilar
a doña Urraca en Zamora,
no me espantara, señora,
o en solar de Vivar
a las dos hijas del Cid,
doña Sol y doña Elvira;
pero ¡a ti! Mucho me admira. (I, p. 1043)

O pedido de Isabel a sua dama de companhia para que lhe passe o tear é,
teatralmente, o índice de solidão, de ócio, ou melhor, da ansiedade perante a tensão
provocada pela pressão que sofre dos seus conselheiros e pelos fatos que ocorrem
em Castela já durante o mau governo de seu irmão Henrique IV. A sua dama de
companhia se surpreende com o pedido da infanta, pois o ofício de tecelã não é
para uma monarca. Juana cita grandes personagens femininas as quais não seria
surpresa se elas estivessem com o fuso de tecer. A primeira citada é Doña Urraca I
109

Para esta análise, foi usada a edição Obras escogidas da Aguilar (1974). Nesta edição não há
marcação de versos. Portanto, somente usarei como referência o ato e a numeração de páginas.
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(1081-1126)110, filha primogênita do rei Afonso VI de León e Castela (1047-1109) e
de Constanza de Borgonha (1043-1096). Lope de Vega introduziu a figura de Doña
Urraca, também um mito histórico nacional, não somente por ser um mito muito
conhecido, principalmente em León, mas porque há algo em comum com Isabel de
Castela.
Doña Urraca, assim como Isabel de Castela, tem uma contenda séria pela
sucessão ao trono com seu irmão. Seu pai concede sua mão a Raimundo de
Borgonha a fim estreitar os laços com Cluny (ordem religiosa monástica). Após a
morte de sua mãe, seu pai se casa com Berta de Toscana (? – 1099) e, em seguida,
com Zaida de Sevilla (1063-1101) (princesa muçulmana e rebatizada pelos reis
católicos), desse casamento nasce seu irmão sucessor Sancho Alfóncez (10931108)111. Este foi legitimado herdeiro único por descendência masculina, em 1107,
mesmo ano em que Doña Urraca perde seu marido. Após a morte de Sancho
Alfóncez, ela é considerada herdeira universal e se encontra novamente obrigada a
se casar a sua revelia. Casa-se com Afonso I - El Batallador (1073-1134), rei de
Aragão e Navarra.
Lope de Vega cita mulheres combatentes e com experiências de vida em
comum, Doña Urraca luta contra os mouros com o apoio de Rodrigo Días de Vivar e
recupera o território de Zamora, onde viveu muito tempo112. Além disso, o
dramaturgo situa outro espaço e outra comparação – Vivar, localidade onde nasceu
Rodrigo Díaz, conhecido por el Cid e suas filhas María Rodríguez (Doña Elvira) e
Cristina Rodríguez (Doña Sol). Também são duas mulheres que sofreram
desmandos dos maridos. E estiveram envolvidas na reconquista territorial. Todas
essas mulheres de excelência, mitos históricos consagrados na época diegética, são
colocadas por Juana como normal se estivessem com o tear, porém seria mais
110

O mito de Doña Urraca possui muitas variantes de datas e de linhagem. Busquei as crônicas como
fonte mais segura, embora elas também costumavam manipular informações por terem um caráter de
texto por encomenda.As crônicas que tratam do governo de Doña Urraca estão em língua latina: El
Chronicon Mundi, de Lucas de Tui y el De Rebus Hispaniae, de Rodrigo Jiménez de Rada que data
de 1243 e 1246. Porém encontrei outra crônica de mesmo nome, com outro autor, Juan de Mariana,
publicada por Typis Petri Roderici, em língua latina, 1552. (página 472, cap. VIII – Urraca regnun)
Nesta crônica, Doña Urraca de León e Castela é filha única de Afonso VI de Leão e Castela, filho de
Fernando I de León e Castela. Ver em:<http://adrastea.ugr.es>.Acesso em 15 de dezembro, 2013.
111
Informações retiradas da publicação de MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo . Alfonso VI: señor del Cid,
conquistador de Toledo. Madrid: Temas de Hoy (Historia). 2003, p. 150-4. El autor analiza la figura de
Alfonso VI, rey de Castilla y León, su papel fundamental en la Reconquista y sus complejas relaciones
con el Cid Campeador.
112
Cf.: AGUDO, Mário. Biografía de Doña Urraca. Reina de León y Castilla. Disponível em:
<http://www.arteguias.com/biografia/donaurraca.htm> Acesso em 15 de dezembro, 2013.
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surpreendente se fosse a própria Isabel de Castela. Esta comparação acentua a
superioridade da Infanta de Castela no sentido em que retira a imagem da mulher
passiva diante da realidade. As relações interpostas na voz da dama de companhia
enaltecem a imagem da ainda infanta de Castela, pois cita mulheres importantes na
época da cena. Esta ênfase é reforçada com o elemento de coesão adversativo
(pero) e a frase que fecha esta razão: !Mucho me admira!
Assim, ocorre um paralelismo que direciona espaços e mulheres subjugadas
pelos homens.

Penélope

Isabel

Urraca

Elvira e Sol

________ = _________ = ________ = ___________
Ítaca

Castela

Zamora

Vivar

A presença das Fiandeiras está na Odisseia (VII, 197), ao citar a vida de
Odisseu guiada por elas, desde a sua gestação. As três deusas fiandeiras tecem a
vida do nascimento à morte. Elas completam o ciclo da vida pelas metáforas da
tecelagem, o fazer o fio e cortá-lo no momento onde a vida se acaba. Assim, elas
são as responsáveis pelo nascimento e pela morte. Conhecidas como as Moiras,
seu domínio sobre a vida é tão indiscutível que nem mesmo Zeus pode interceder
nas suas decisões.
O termo Moiras, em grego, caiu em desuso e surge em romano como Parcas,
são elas: Nona (Cloto), Décima (Láquesis) e Morta (Átropos). Com elas estavam
prontos os fios da vida, sendo com lã branca, entrelaçada com fios de ouro para a
sorte e boas novas, e fios de lã negra para os tempos difíceis e tristes. As Parcas
fazem parte do panteão de mitos seculares, da chamada era matriarcal. Elas estão
presentes em textos muito antes da ocidentaliuzação, como na literatura nas
Fábulas de Cayo Julio Higino (64 a.C – 17) e na Metamorfose de Ovidio (46 a.C – 17

207
d. C).

Lope de Vega cita o mito das Parcas pelas réplicas da personagem

Rodrigo113:

Rodrigo.

Isabel.
Rodrig.

A la Parca, antiguamente,
con una rueca pintaban;
hilo a la vida llamaban,
y pienso que propiamente.
vos hiláis, bella Isabel,
con manos tan escogidas,
que podéis hilar las vidas
que tenéis supensas dél.
Hilad, que os quiero cantar
un romance que hoy ha hecho
cierto poeta en barbecho,
que hogaño le han de sembrar.
Di, a ver.
Pues hilad y oíd,
hilandera celestial;
y si se cantare mal,
tened paciencia y sofrid. (I, p. 1044)

Rodrigo cita as Parcas e confirma o fio das vidas as quais dependem das
decisões da infanta. Para isso também emprega o termo ‘hilandera celestial’, por
uma antonomásia de realce, ou seja, uma substituição. A finalidade é trazer para a
sua argumentação uma imagem predeterminada, assim como as Parcas, a
promover mudanças no quadro político do tempo diegético e do tempo histórico.
Simultaneamente, Rodrigo ressalta a imagem de Isabel de Castela ao afirmar que
ela só pode tecer (determinar) as vidas que dela dependem.
As Parcas ocupam um lugar de grande importância no panteão clássico, pois
delas dependem os homens, por conseguinte os reinos por eles administrados.
Tanto Penélope, quanto Isabel de Castela estão relacionadas a elas. Nas suas mãos
estão os fios que tecerão o destino de seus reinos e dos homens envolvidos na
trama da sucessão. Os reinos de Ítaca e Castela dependem das mãos de Penélope
e Isabel de Castela, mãos estas que, além de tecer, deverão aceitar ou não o pedido
113

Este personagem não possui nenhuma referência para identificação histórica. Prefiro tratá-lo como
um dos recursos do dramaturgo para citar mitos sem uma incoerência com os demais personagens
históricos citados. Rodrigo pode ser uma referência à Rodrigo Días de Vivar (El Cid), da mesma
forma como Lope de Vega põe uma criada chamada de Isabel. Estas técnicas têm como objetivo
teatralizar o texto, criar malhas de leitura, ou seja, criar caminhos de leitura diversificados e
complexos. Talvez como marca de autoria, um código de propriedade do texto ou uma fixação de
estilo particular. Lope de Vega usa bastante estas referências a outras personagens. Sua dama de
companhia se chama Juana, pode se tratar de Juana Enríquez de Guzmán, esposa de Juan Alonso
Pérez de Guzmán y Osorio (1342-1396). Ver em: QUESADA, Miguel Ángel Ladero. Los Guzmán,
señores de Sanlúcar, en el siglo XIV. Hid 36 (2009) pp. 229-250. Universidad Complutense: Sevilla.
Disponível em: <http://institucional.us.es/revistas/historia/36/art_9.pdf> Acesso em 17 de janeiro,
2014.
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de seus pretendentes (“con manos tan escogidas”). Nesse momento, recorrendo à
semiótica, o signo ‘mão’ contém um ambiguismo possível de leitura:

a) mão para tecer
b) mãos para erguer a espada
c) mãos para decidir os reinos
d) mão para ler o destino
e) mãos para o juramento à rainha no ritual do beija mãos

Este signo estará até o fim da peça, como signo de casamento:

Fern.
¿En qué puede errar quien ama?
Déme esos pies Vuestra Alteza,
si es que merece mi boca
tierra que con ellos toca.
Isab.
Cubrid, señor, la cabeza
del laurel que castellanos
os dan, pues tan vuestro es;
que yo no daré los pies
a quien he de dar las manos.
Fern.
Ni en tal bien cabe respuesta,
ni en mi pecho tanto bien.
Isab.
Gutierre, sillas prevén.
Gutie.
Aquí están.
Isab.
La ventura es esta.
Fern.
A vos la derecha os toca,
por mi tierra y mi Reina.
Gutie.
(A parte a Don Ramiro.)
Quien de mano de Dios reina,
las mismas piedras provoca.
Ramiro. Calla, que tiempo vendrá
De celebrar tanto bien. (III, p. 1071)

Outra confluência bastante explícita é a assembleia e o motivo de sua
presença. Isto é, uma assembleia é formada para deliberar que deve Penélope
eleger um pretendente que venha a tomar o poder em Ítaca, bem como os bens
deixados por Odisseu (Canto II):

“Ouvi, itacenses, o que tenho a vos dizer:
desde a partida de Odisseu em nau bojuda,
jamais reunimos aconselhadores na ágora.
Quem nos convoca? Algum veterano? Qual
dos moços pretendeu nos ver aqui presentes?
Acaso nos relata o avanço de uma armada,
informe recebido em primeira mão?
Acaso arenga sobre o tema de outra ordem?
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parece alguém que não carece de valor.
Zeus leve a termo o que deseje o coração!” (HOMERO, Canto II, vv.25-34)

Esse fragmento mostra os conselheiros na ágora para deliberar algo
importante para o grupo. É através de um cetro que a vez de falar era repassada e o
próximo a defender seus argumentos é Telêmaco, que tenta defender o lugar de seu
pai. Essa cultura da assembleia marca uma facção entre a Grécia antiga e o advento
da democracia.

Paralelo a essas mudanças, ocorria também uma transformação na ordem
da palavra. A antiga tradição oral grega começava a declinar em relação à
palavra escrita. Toda essa efervescência de novas ideias e novas
concepções sobre o mundo, também acabavam por cambiar o modo como
os gregos falavam e escreviam. Novas ideias, novas palavras. Esses
câmbios eram mais visíveis em um lugar específico do mundo grego – em
Atenas – a Atenas logos democrática, de Péricles, da tragédia e da retórica,
cidade onde o (o discurso) tem uma importância vital na vida política e
social. Com o advento da democracia, a vida pública e a palavra ganhavam
uma nova dimensão e relevância. O cidadão ateniense podia ser ouvido, as
assembleias e os tribunais recebiam os cidadãos, não apenas como
ouvintes, mas também, como oradores – e uma oratória correta poderia
fazer a diferença nos discursos ali apresentados.
HAGGSTRON, 2013, p. 2

Com isso, a palavra passou a tomar um status de prova, de garantia, de mais
valia documentada em praça pública, com testemunhas de confiabilidade e moral
inabalada. A oratória assume o status de arte e de armas para defender uma
opinião. Nesse sentido, o argumento substitui a unilateralidade do mito. Em outras
palavras, o raciocínio lógico com provas e testemunhas substitui o argumento
subjetivo da fé.
Isabel de Castela se encontra na mesma situação que Penélope. Acuada a
casar-se por conveniência, ela é visitada em seu castelo pelo conselho
deliberativo114 formado pelo Marquês de Villena (1419-74), Dom Gutierre de

114

Castela contaba com uma forma de governo na qual a consulta ao governo era uma prática oficial.
“La monarquía en la Castilla bajo medieval desarrollaba su acción política “con consejo”, y entre los
consejeros destacaban los miembros de la Casa y Corte, que aconsejaban al rey cotidianamente, a
partir de sus propios cargos. En ese marco de relación, se situaba la recompensa regia por el servicio
prestado. Son tres los ejemplos de consejeros regios destacados, Pedro Carrillo de Huete, Gutierre
de Cárdenas y Juan Manuel, señor de Belmonte, que actuaron, respectivamente en los reinados de
Juan II, de los Reyes Católicos, y de Felipe I, y aprovecharon esta circunstancia para su promoción
personal y la de sus linajes”. Referência eletrônica: QUINTANILLA RASO, Mª Concepción.
Consejeros encumbrados. El consejo real y la promoción de la nobleza castellana en el siglo XV . eSpania [Online], 12,décembre, 2011. Disponível em:<http://e-spania.revues.org/20680; DOI :
10.4000/e-spania.20680>Acesso em 12 de fevereiro, 2014
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Cárdenas y Chacón115 (?-1503), e Duque de Nájera116. Os três conselheiros decidem
por Isabel infanta e, na argumentação, impõem a necessidade do casamento para
evitar que Castela recaia, indiretamente, nas mãos de seu irmão Henrique IV,
através do casamento de sua filha Juana de Castela (1462-1530), la Beltraneja, que
viria a se casar com Afonso V de Portugal (1432-1481), el Africano. Para convencer
a infanta, os conselheiros empregam vários recursos de argumentação apelativa na
cena a seguir:

Nájera.
Marq.
Gutie.
Marq.
Nájera.

Isab.
Nájera.
Isab.
Marq,

Gutie.
Marq.

Nájera.

115

No es tempo de más licencia
Todos entramos también
117
al pésame y al parabién .
(A parte)
¡Qué generosa presencia!
(A parte)
Su virtud me maravilla.
El parabién, mi señora,
que os doy es que desde agora
sois princesa de Castilla;
y el pésame de que es muerto
don Alfonso, vuestro hermano.
¡Mi hermano!
Ansí el bien humano
es miserable e incierto.
¿Tanto pudo la tristeza
de verse vencido?
Aquí.
pues que ya sabéis de mí
mi lealtad y mi nobleza,
os tengo de aconsejar
vuestro bien y el de Castilla,
Que sienta no es maravilla,
Dejad, Isabel, de hilar,
dejad la rueca, señora;
que es ya menester la espada.
Castilla vive alterada,
toda Castilla os adora.
Vuestro hermano el Rey no tiene
sucesión, esto es verdad.
El bien público mirad;
que deis licencia conviene
a que os busquemos marido.
Sí, señora, esto ha de ser;
que, aunque por una mujer
fue un tiempo Israel regido,
Barac al fin peleaba,

Foi grande conselheiro dos reis católicos, chegando a ser proclamado contador Mayor dos reis
católicos e Mestre de Santiago. Conseguiu entrar na corte de Castela e desenvolver relações
importantes para sua promoção. Ver PULGAR, Hernando del. Crónica de los Reyes Católicos. 2v. ed.
Juan de Mata Carriazo. Madrid: Espasa-Calpe, 1943 (Colección de Crónicas Españolas, V-VI). Cap.
LXXIV, p. 133.
116
Este duque se trata de Pedro Manrique de Lara y Gómez de Sandoval, o primeiro Duque de
Nájera. Concedido o título pelos reis católicos em 1482. Crónica..., segundo livro, cap. CIV, p.177.
117
Grifos meus.
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Marq.

Isab.

y ella el gran pueblo regía.
Presumid, señora mía,
que en vuestra vida se acaba
la línea de aquellos reyes
gloriosos y victoriosos,
que por siglos tan dichosos
dieron a Castilla leyes.
No excuséis el casamiento.
Marqués de Villena, yo
no puedo deciros no;
pero diré lo que siento:
mi hermano es rey y es mi hermano. (I, p. 1045)

Vejamos a variedade argumentativa deste encontro que resume o jogo de
poder no período de sucessão e os interesses variados de cada classe envolvida na
situação apresentada por Lope de Vega.

3.1.1 Argumento da vantagem e desvantagem

O Marquês de Villena começa a argumentação com o par em antítese que se
justifica: pêsames e parabéns. Mas a argumentação quem faz é o Duque de Nájera.
Os parabéns são pelo fato de Isabel ser princesa de Castela, após a morte de seu
irmão Afonso de Castela (Príncipe de Astúrias). Os pêsames, pois só é princesa,
porque seu irmão morreu. Ou seja, pêsames e parabéns são pela mesma causa e
consequência. Este argumento está na escolha do interlocutor. Este pode fixar-se
em dois fatos de suma importância para a vida da infanta:

1. Lado positivo do fato de tornar-se princesa porque o irmão morreu.
2. Lado negativo do fato de tornar-se princesa: o irmão morreu.

Tal argumento é rico em efeitos. Primeiramente, ele denuncia o orador, porque
este experimenta o ouvinte através de sua escolha. Ou seja,

1. Se adere aos parabéns, deixa explícita a ambição ao trono.
2. Se adere aos pêsames demonstra compaixão.
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Temos então um argumento com dupla proposição. Em retórica dizemos ser
um dilema: argumentos contrapostos, sem dar margem a outra proposição. Fica a
infanta, assim, sem um argumento lógico que resolva tal dilema, pois o que lhe vale
mais no momento: ser princesa ou não ser órfã fraterna? Se a vantagem traz uma
desvantagem e vice-versa, é provável que a decisão por um deles dependa de
elementos pessoais afetivos, comportamentais e políticos para validar uma ou outra.
Avaliando a situação na qual o argumento do marquês é empregado,
conclui-se que o seu objetivo é o de preparação da atmosfera para o que se
sucederá. O conselho parabeniza a infanta com o intuito de amenizar a imposição
que ocorrerá em seguida e reforçada pela morte de seu irmão Afonso. Um
argumento de disfarce para o quanto desagradável será o encontro do comitê e o
que eles realmente intencionam. Ao mesmo tempo constrói uma Isabel que respeita
os valores familiares, mais que a sucessão.
De qualquer forma, o argumento do Duque de Nájera possui extensão retórica
e força teatral em linguagem, o que contribui para a realização do texto em cena.

3.1.2

Argumento do conselho como persuasão

Enquanto a réplica do Duque foi moldada com par antitético, a réplica do
Marquês emprega um par complementar, ele emprega o argumento da retidão do
caráter (lealtad y nobleza) para valorizar seu conselho baseado no bem próprio e no
bem comum. O que é um conselho e quanto vale na situação de sucessão ao trono?
No capítulo V da Retórica, Aristóteles explicita o objetivo de aconselhar ou
desaconselhar. Diz o filósofo:
Com leves diferenças, cada homem em particular e todos os homens em
comum se propõem um fim, para cuja consecução buscam certas coisas e
evitam outras. Este fim digamo-lo sumariamente, é a felicidade e os
elementos que a constituem. A título de exemplo, indiquemos o que se
entende por felicidade e quais as partes de que esta se compõe, uma vez
que todas as discussões tendentes a aconselhar ou a desaconselhar giram
em torno da felicidade, de suas partes componentes e daquilo que lhe é
contrário. Daí a necessidade de fazer tudo o que traz a felicidade ou alguma
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de suas partes, ou aquilo que aumenta; ao passo que se deve evitar fazer o
que destrói ou corrompe ou que suscita um estado contrário.
ARISTÓTELES, s.d., p.45

A citação de Aristóteles refere-se ao objetivo de dar conselhos e ao que se
deve expor ao ouvinte. A decisão tomada é para o seu bem e de outros que
dependem dessa decisão, o que já fora observado por Rodrigo (ver réplica na p.
203-4, em negrito). Logo, aconselhar ou desaconselhar visa a um bem próprio e ao
bem comum, por reciprocidade. O bem próprio leva ao bem do grupo e o bem do
grupo traz o bem próprio.
Na argumentação do Marquês, o conselho é para deixar o tear e erguer a
espada para o bem público. A conversão do tear em espada é uma metonímica que
determina a força desse argumento de ordem mandatória, imperativa. Como citado
anteriormente, o tear representa a passividade e o conformismo da espera, como
sua representatividade das Parcas e o que o destino determinará. A espada
representa a ação, a batalha sem esperar pelo destino. Em uma visão teogônica,
deixar o tear e empunhar a espada é passar de uma geração maternal para outra
patriarcal, passar da idade da terra para a idade do metal. Em linguagem teatral, é o
começo da tensão, início de uma nova fase.
Todos os três conselheiros usam conselhos também para disfarçar o discurso
mandativo. É imperativo o casamento. Entretanto aconselhar com palavras mais
brandas causa mais efeito em uma mulher que é sabedora do seu poder na situação
presente. O importante do conselho é mesmo a persuasão e isso está bastante
explícito no final, na réplica do Marqués de Villena (consejos le han de inducir).
Assim, mesmo com a vestimenta de conselho há de se levar em conta o valor
argumentativo disfarçado de bondade e apoio.

3.1.3

Argumento da reciprocidade em cena

O Marquês de Villena reforça o seu conselho com as causas da situação de
Castela (causa política) e a adoração do seu povo (causa moral). O marquês não
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economiza argumentos persuasivos: o bem próprio seria a adoração do povo de
Castela e como recompensa disso, ela deve casar-se a fim de devolver a paz, sendo
este o bem comum. O argumento da troca está presente como conclusão:
a) Eu luto pelo bem do povo para receber a sua adoração.
b) Eu recebo a adoração do povo, por isso eu luto pelo seu bem.
Esse tipo de argumentação retórica, se chama falso dilema. As duas
proposições são incompletas e não excludentes, como no dilema tradicional. Pode
haver perfeitamente outra proposição: Eu luto pelo bem do povo, sem esperar nada
dele. Apesar de falso dilema, há uma relação de reciprocidade. Os falsos dilemas
são, segundo Aristóteles, fáceis de serem refutados, por isso, ele deve ter uma
carga de foça argumentativa.
A reciprocidade está na regra da justiça, onde os elementos devem ter o
mesmo tratamento. Trata-se de um argumento quase lógico, pois a regra da justiça é
relativa à época ou ao local e sua aplicabilidade em cada ato. Chaim Perelman,
Tratado de argumentação: a nova retórica (2002), considera a reciprocidade uma
correspondência entre as situações:

Os argumentos de reciprocidade realizam a assimilação de situações ao
considerar que certas relações são simétricas. Essa intervenção da simetria
introduz, evidentemente, dificuldades particulares na aplicação da regra da
justiça. Mas, por outro lado, a simetria facilita a identificação entre os atos,
entre os acontecimentos, entre os seres, porque enfatiza um determinado
aspecto que parece impor-se em razão da própria simetria posta em
evidência. Esse aspecto é apresentado, assim, como essencial.
PERELMAN, 2002, p. 250

Vejamos que a definição do pesquisador se aplica à situação teatral. Isabel de
Castela tem o apoio do povo por objetar-se contra Juana de Castela e ao governo
de Henrique IV e, em troca desse apoio ela luta para fazer valer a sua vontade.
Observa-se uma correspondência por simetria enfatizada pelas réplicas dos
conselheiros, pricipalmente pela réplica do Marqués de Villena:

Castilla vive alterada,
toda Castilla os adora.
Vuestro hermano el Rey no tiene
sucesión, esto es verdad.
El bien público mirad;
que deis licencia conviene
a que os busquemos marido. ( I, p. 1045)
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O bem público é simétrico à adoração do povo de Castela. Entretanto, todo
argumento da reciprocidade reconhece a existência de um possível argumento
contrário. Ou seja, quando usamos a reciprocidade é porque temos a certeza de que
há uma refutação. A reciprocidade, então, tem como objetivo minimizar um contraargumento com um benefício ou um malefício de ambos os lados. O que nem
sempre ocorre. É o que acontece na cena, pois Isabel de Castela, mesmo assim,
lança uma contra-argumentação que vem a encerrar os argumentos apelativos dos
conselheiros. A infanta se opõe ao argumento do Marquês em forma de mandato
(“Dejad la rueca, señora / que es menester la espada”) com uma contraargumentação que mantém seu lado feminino (rueca) e evoca o bélico (espada):

Isab.

Haréle esta salva yo,
con que desculpada quedo;
que después yo soy mujer,
aunque en la rueca ocupada,
que sabré ceñir la espada
y me sabré defender.
No temáis; que no tiene el cielo
deseos del bien de España
con una notable hazaña. (Idem)

‘O céu não possui vontade maior que a dela em ver o bem da Espanha’. Esta
réplica, rica em efeito retórico, pois está voltada para a vontade, para a emoção e a
grandeza de espírito, também oferece à encenação uma grandiloquência que pode
ser completa por gestos e locução. Em cena, este argumento da reciprocidade ajuda
a dar tensão à cena, pois é um momento de conflito, de falta de opções em que se
encontra a infanta de Castela. No argumento da obra, o discurso da reciprocidade
também é uma forma de oferecer elementos dramáticos à atuação e,
simultaneamente, na construção da personagem da rainha católica, sua imagem de
poder e retidão é ratificada. Logo, a argumentação serve como apoio à encenação,
pode-se dizer que a argumentação não cumpre somente uma função retórica, mas
um recurso de dramaticidade.
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3.1.4

Argumento do exemplo por analogia

O argumento do exemplo foi estudado por Aristóteles como um processo de
raciocínio por indução. Segundo o pensador, há dois tipos de exemplo: um exemplo
anterior ao fato e outro inventado pelo orador, o qual considera as fábulas e
parábolas. A explicação de Aristóteles sobre a fábula como exemplo é bastante
esclarecedora para compreender o papel do dramaturgo ao indicar razões como
exemplos:

As fábulas convêm ao discurso e tem a vantagem de que, sendo difícil
encontrar no passado acontecimentos inteiramente semelhantes, é muito
mais fácil inventar fábulas. Para imaginá-las, assim como as parábolas,
basta reparar nas analogias, tarefa essa facilitada pela Filosofia. É, pois,
mais fácil encontrar argumentos pelas fábulas, se bem que os argumentos
que derivam dos próprios fatos sejam mais eficazes nas deliberações
públicas, porque as mais das vezes o futuro assemelha-se ao passado.
Portanto, à falta de entimemas, é mister servir-se de exemplos como
demonstrações, porque eles contribuem para estabelecer a prova.
ARISTÓTELES, s.d., p.144

A explicação de Aristóteles consiste em mostrar a importância de dar
exemplos para o convencimento, já que todo bom exemplo serve tecnicamente
como prova de um conceito ou uma proposição.
Porém, há outro emprego do exemplo que é bastante eficiente na ampliação
de conceitos. O Duque de Nájera emprega o argumento do exemplo como analogía.
Ele cita duas personagens bíblicas do Antigo Testamento: Barac foi o comandante
dos Naftali na luta contra Sísara e sua mulher Débora (a juíza e profetiza dos
israelitas).118 No caso desses exemplos, podemos considerar como fábulas bíblicas,
apesar de haver elementos que comprovem a existência de Débora e Barac na

118

Barac, filho de Abinoen e de Cedes de Neftali, e Débora, esposa de Lapidote, são personagens do
Antigo Testamento. Débora torna-se juíza e profetiza entre os israelitas. Esses juízes foram eleitos
por Moisés para estabelecer a ordem logo que os judeus chegaram ao Egito. Coube à Débora
chamar Barac, comandante da tribo de Naftali, para comanda a luta contra Sísara, comandante do
exército de Jabin e o exército cananeo. Débora é conhecida por profetiza. É dela a profecia na qual
Sísara será derrotado pelas mãos de uma mulher. A profecia se realiza quando Débora e Barac
chegam com um exército de mais de dez mil homens e vencer Sísara. (Ver no Antigo Testamento:
Livros dos Juízes 4 e 5).
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batalha entre israelitas e o povo de Canaã119. Lope de Vega, na voz do Duque de
Nájera, escolhe um exemplo bíblico e, por analogia ao passado, refere-se ao futuro
de Castela. Ao mesmo tempo em que profetiza a relação entre Isabel de Castela
regendo o reino, como o fez Débora, e Fernando de Aragão, como Barac, nas
guerras de expulsão dos mouros. Cabe à mulher reger o povo, enquanto ao homem
cabe conduzir o exército. De qualquer forma, os mitos legendários, bíblicos ou não,
sempre são empregados na ampliação das regras, como provas de sua aplicação.
Para Perelman, quando o exemplo não busca provar, mas persuadir, estamos
diante de uma ilustração, por isso, ele faz questão em diferenciar o exemplo da
ilustração. Para ele:

Enquanto o exemplo era incumbido de fundamentar a regra, a ilustração
tem a função de reforçar a adesão a uma regra conhecida e aceita,
fornecendo casos particulares que esclarecem o enunciado geral, mostram
o interesse deste através da variação das palicações possíveis, aumentamlhe a presença na consciência. Embora haja situações em que se pode
hesitar quanto à função cumprida por tal caso particular introduzido numa
argumentação, ainda ssim a distinção proposta nos parece importante e
significativa, pois sendo papel da ilustração diferente daquele do exemplo,
sua escolha estará sujeita a outros critérios. Enquanto o exemplo deve ser
incontestável, a ilustração, da qual não depende da adesão à regra, pode
ser duvidosa, mas deve impressionar vivamente a imaginação para
impor-se à atenção.
PERELMAN, 2002, p. 407

Esta distinção do pensador é importante para compreendermos como o Duque de
Nájera procura imprenssionar a princesa e induzi-la ao casamento. Esse exemplo,
nesse caso, consideraremos como um exemplo para as regras bíblicas. Porém, para
a concepção da cena, consideraremos uma ilustração persuasiva, já que os mitos
bíblicos são conceitos já aceitos pela consciência dela, porém não funcionam como
regra incontestável ou prova, mas persuasiva. A ilustração do Duque também pode
persuadir porque tem um caráter visionário. A ilustração bíblica pode servir como um
modelo do passado e aplicável ao presente para prever o futuro. Tal é a força das
fábulas bíblicas ou de outro sistema cosmogônico.

119

Flávio Josefo (Flavius Josephus)foi um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 e 103 d.C.
JOSEFO, Flávio. E-book. História dos hebreus. De Abraão à queda de Jerusalém. Trad. Vicente
Pedroso. Rio de Janeiro. Levita Digital, 8ª ed. 2004.
Disponível em:<http://pt.slideshare.net/PTChaves/histria-dos-hebreus-flvio-josefo-15628304>.Acesso
em 22 de fevereiro, 2014.
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Portanto, assinalamos que este argumento do exemplo analógico, empregado
pelo Duque de Nájera, tem a função de provar, induzir e profetizar o destino.
Encontramos, uma vez mais, uma das maneiras que Lope de Vega encontrou para
resolver a questão do enredo conhecido. Ele coloca o enredo dos reis católicos
como forma de profecia. Não cabe ao público refutar uma profecia que já foi
consumada historicamente. Nesse caso, a argumentação com exemplo analógico
deve ter um grau de fidedignidade, aliás, quanto mais possível de prova for o
elemento analógico, maior resultado terá a persuasão.

3.1.5

Argumento quase-lógico da linhagem

O próximo argumento, na réplica do Marquês de Villena, é o mais empregado
na época, entre as questões de sucessão: o argumento da linhagem. No argumento
do marquês, o irmão Afonso de Castela morto e seu outro irmão Henrique IV com a
sucessão de Juana de Castela impedida por ser filha ilegítima, a infanta Isabel de
Castela é obrigada a casar-se para dar continuidade à linhagem dos visigodos e da
Dinastia dos Trastâmara.
Chaim Perelman consideraria o argumento da linhagem como um dos
aspectos do argumento quase-lógico pela superioridade. O pensador considera esse
argumento como quase-lógico (Perelman, 202, p. 219) porque vem revestido de uma
verdade e possui certa força de convicção compatível ao raciocínio lógico ou
matemático. Ele é quase-lógico porque são argumentos demonstrativos; ou seja, sua
função é simplificar por condições particulares, não formais. Continua Perelman:
“Mas dada a existência admitida de demonstrações formais, de reconhecida
validade, os argumentos quase lógicos tiram atualmente sua força persuasiva de sua
aproximação desses modos de raciocínio incontestável.” (2002, p. 219) Usa-se esse
argumento como um recurso para a falta de argumentos mais prováveis, pois ele é
redutor de especulação. A priori, não se discute a linhagem, ela existe por herança,
isso é irrefutável. Para Chaim Perelman, em Retóricas, 1999:
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O que existe pôde nascer e desenvolver-se, o que é valorizado pelo
sucesso passado, penhor de sucesso futuro, constitui uma prova da
objetividade e de racionalidade. Mesmo os filósofos existencialistas, que se
pretendem antirracionalistas, se resolvem, contudo, a ver no fracasso de
uma existência o indício evidente de seu caráter não autêntico.
PERELMAN, 1999, p. 16

Ele ressalta o pragmatismo do argumento, pois a superioridade de uma
linhagem é prova bastante convincente para uma decisão que dê eternidade àquela
dinastia. A linhagem dos Trastâmara foi uma dinastia forte e honrada. Logo,
casar-se e dar continuidade a esta linhagem seria a decisão mais justa e racional
que a infanta poderia tomar. E, com a réplica do Marquês de Villena, empregando
este tipo de argumentação redutora, encerra-se a arenga para convencer a infanta
de Castela. Pode-se compreender o porquê de Lope de Vega colocar este
argumento no final. A obrigação de dar continuidade e perpetuidade à dinastia é,
sem dúvida, o argumento mais importante de todos os demais em um período de
sucessão, sem citar o fato de que a época exaltava a origem visigoda pelas grandes
conquistas que exerceram na península ibérica; inclusive o argumento da dinastia
visigoda foi uma das bases do pensamento para a construção cristão com a
conversão do reino visigodo ao cristianismo, bem como o incremento da cultura e da
economia120. Entretanto, esse argumento pode gerar controvérsias devido ao seu
caráter não-formal, ou seja, a sua facilidade de refutação por questões jurídicas ou
morais. Para explicitar melhor este caráter não-formal, cito Perelman:

O que caracteriza a argumentação quase-lógica é, portanto, o seu caráter
não-formal e o esforço mental de que necessita redução ao formal. É sobre
esse último aspecto que versará eventualmente a controvérsia. Quando se
tratar de justificar determinada redução, que não tiver parecido convincente
pela simples apresentação dos elementos do discurso, recorrer-se-á o mais
das vezes a outras formas de argumentação que não os argumentos quaselógicos.
(PERELMAN, 2002, p. 220)

Assim, o argumento quase-lógico da linhagem, por mais racionalista que
pareça pode ser questionado, pois a linhagem nem sempre se aplica a algumas
situações ou pode ser questionada pelas pessoas envolvidas. É o que faz Isabel de
Castilla, quando diz ser o rei seu irmão. Ela refuta a linhagem por questões afetivas.
120

FILHO, Rui de Oliveira Andrade. Espaço e fronteira entre o paganismo e o cristianismo no reino
visigodo católico. In: XX Simpósio Nacional de História, junho, 1999, Florianópolis.
Anais...Florianópolis: ANPUH, 1999, História:fronteiras, 1999, vol II, p. 1026-42.

220
O dramaturgo reforça uma rainha com grandes valores familiares, na construção de
uma imagem de carisma e bondade. É o que vamos considerar, a seguir, também
como outro argumento persuasivo, apesar de não-lógico: o valor do afeto como
condição a ser levada em consideração.

3.1.6

Argumento do valor do afeto

Após a exaustão de conselhos, ordens, persuasão da infanta de Castela para
que ela aceite casar-se, há uma quebra no ritmo da cena, uma mudança de
atmosfera no palco e, com certeza, os atores terão outra postura e outros
movimentos menos invasivos e enfáticos. É o fim da tensão que o dramaturgo impõe
aos argumentos coordenados e o começo de uma atmosfera mais amena e mais
apelativa. Para ratificar esta mudança de clima em cena, a infanta rebate todos os
argumentos de apelação e indução para seu casamento com um argumento
inesperado e funcional: o valor do afeto. Vejamos a réplica:

Isab.

Marqués de Villena, yo
no puedo deciros no;
pero diré lo que siento:
mi hermano es rey y es mi hermano.

(I, p. 1045)

Os dois signos (rei e irmão) possuem semânticas próximas, mas que se
entrecruzam no contexto da obra. Isabel de Castela está dividida entre os dois status
de Henrique IV e, até o momento, se coloca fiel ao elo familiar, acima do título real.
Rei e irmão são papéis sociais que deveriam estar bem definidos. Mas, na
obra dos dramaturgos do Século de Ouro, os laços familiares se mesclam com os
títulos monárquicos. Esta dicotomia, levantada pela infanta, antes de ser rainha,
evidencia a questão principal de El mejor mozo de España: a discordância dos
interesses de Henrique IV e de sua irmã, Isabel, já que a política do rei favorece uma
aliança com Portugal.
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Entretanto, a base para esta tese é observar o uso da retórica na formação de
uma imagem de sucesso e poder dos reis católicos. Logo, um argumento, que leva
em consideração os laços familiares e o afeto, está para o campo epitemológico da
psicologia da linguagem, pois se trata de um elemento subjetivo, e não de uma
razão argumentativa121 propriamente dita. É nesse ponto que a retórica, sob os
estudos de Chaim Perelman populariza-se nos estudos da linguagem, pois ele
incorpora ao racionalismo de Aristóteles outras formas de persuasão, até mesmo as
chamadas subjetivas. O que se pode depreender disso é que o trabalho textual do
dramaturgo Lope de Vega tem a finalidade de trazer à cena um apelo à plateia, uma
condução de emoções que envolvem uma interiorização do conflito de Isabel de
Castela:

Isabel - sucessora
a) o político
Henrique - IV rei
Isabel - irmã
b) o afetivo
Henrique IV - irmão

A apresentação de signos (rei e irmão) com conteúdos variados em um
sistema onde os cargos e títulos valem mais que os laços consanguíneos
ultrapassam à retórica e chegam aos estudos da semiologia e da semiótica. Ao falar
de signo, referimo-nos à semiótica e sua ampliação de significados. Na passagem
em que o conselho vai à Isabel de Castela para persuadi-la ao casamento, o mais
rápido possível, encontramos signos que se entrecruzam formando uma teia que

121

Busco diferenciar subjeção de argumento. Enquanto este está calcado na racionalidade e nos
apelos por alguma forma de prova, sejam refutáveis ou não, mas persuasivas; aquela simplesmente
reduz toda a discussão ao simples sentimentalismo e, ou respeito à hierarquia familiar. A hierarquia
familiar pode parecer um argumento racional, porém não é uma lei, e sim um código de ética,
facilmente eliminado.
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possibilita uma leitura profunda e aberta da obra. Estes contatos entre signos está
presente no estudo de Lygia Rodrigues Vianna Perez122:

La «situación» teatral condensa los hechos históricos como en un emblema.
La réplica del Duque de Nájera anuncia a la infanta: «es que desde
agora/sois princesa de Castilla». El signo 'princesa' nos ofrece otro signo
interpretativo 'heredera'. Se ensancha, pues, la semiótica desde infanta, no
princesa, no heredera, rueca, labores, manuales. Como 'heredera', el signo
rueca se cambia en el signo 'espada' y otros signos interpretativos
componen la semiótica: mando, militar, lucha, división, alterada, Olmedo,
no sucesión de Enrique IV, Doña Juana, la hija, la Beltranja; el signo
'casarse' nos lleva a Alfonso V, Portugal, guerra.
PEREZ, 1996, pp.163 -169

Ao analisar o fragmento de El mejor mozo de España e de suas interfaces
com a semiótica, a pesquisadora elabora uma proposta de leitura do texto dramático
dentro dos conceitos já citados por Baltazar Gracián ao falar do ‘ingenio’ da arte. Por
isso, a réplica de Isabel de Castela (mi hermano es rey, y es mi hermano) a todos
os conselheiros abre-se em polifonia. O termo ‘rei’ pode ser lido como poder,
Castela, guerra, obediência, dever; enquanto o termo ‘irmão’ tem significados mais
afetivos, como família, amizade, amor, respeito. Nessa releitura, os signos
revestidos de um contexto sociocultural são importantes para ler o texto de uma
maneira ampla e coerente tanto com a época, quanto aos objetivos de um texto
dramático. A partir dessa perspectiva, o dramaturgo remonta signos culturais, em
uma polifonia de elementos de vários canais de expressão para tornar a obra cada
vez mais persuasiva.
Os argumentos dos conselheiros são incansáveis e buscam a persuasão mais
apelativa. Entretanto, apesar de o desfile de signos ser do campo da semiótica e da
semântica, sua coordenação forma argumentos e, pela retórica, também devem ser
vislumbrados como manipulação da linguagem com fins persuasivos, com fins
122

No artigo da autora citada (La Historia en el Teatro, el Teatro de la Historia. La tradición
emblemática y la representación de algunos reyes peninsulares en obras del «Siglo de Oro», o
levantamento de possibilidades de leitura remonta à semiologia de Charles Sanders Peirce Semiótica
(1999) e Semiótica e filosofia(1975), o autor propõe uma leitura interdisciplinar onde os signos,
divididos em forma e conteúdo, podem suscitar um conceito pertencente a várias áreas do
cohecimento. Também há uma contribuição importante de Roland bartjes em Elementos da
semiologia (2006). Barthes amplia os conceitos de Ferdinand Sausurre., inclusive introduzindo os
conceitos de denotação, conotação e metalinguagem. Todos estes autores estão contemplados no
referido artigo de Lygia R. Vianna Peres, acrescido do estudo da emblemática como uma fonte
enriquecedora que ajuda ao texto na aquisição de diversas vertentes de leitura. PIERCE, Charles
Sanders. Semiologia e filosofia. São Paulo: Cultrix, 1975; op. cit. .Semiótica. São Paulo: Perspectiva.
1999.
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indutivos. Essa característica está, inclusive, exposta pelo próprio orador Marquês
de Villena:

Marq.

No prosigáis, perdonad,
las ambiciones mirad
del vil interés humano;
y que, si él lo ha de tratar,
consejos le han de inducir
a no querer permitir
seáis quien le ha de heredar.
Hoy el arzobispo y yo,
y los demás caballeros,
su reina quieren haceros
y juraros.
(I, p. 1045)

A manipulação por conselhos faz parte do discurso deliberativo. Porém, na
réplica do Marquês de Villena, continua a pressão quando cita o arcebispo com sua
autoridade papal, ele e os demais cavaleiros das ordens peninsulares (Calatrava,
San Juan e Santiago) como defensores do seu juramento, o que confere mais
autoridade à sua réplica.

3.1.7

Argumento da suposição

Uma técnica muito eficiente é empregar o sentimento e o apelo, quando as
argumentações de fato e de lógica não surtem, raramente, o efeito almejado. É o
que faz o Duque de Nájera. ao perceber que os argumentos anteriores não
causaram o efeito desejado na infanta, ou seja, a persuasão para que ela venha a
casar,

imediatamente

o

Duque

de

Nájera

replica,

sem

dar

margem

à

contra-argumentação. Então, empregando suposições interrogativas com forte carga
de apelo, usa argumento onde é exigida a consciência e o sentimento. O Duque de
Nájeras apela para as perdas de vidas nas batalhas em defesa da unidade,
chegando ao discurso em tom enfático:
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Nájera.

¿Y si Castilla se altera
y comienza a dividir,
como por dicha lo está,
y doña Juana se casa,
y España en guerras se abrasa,
cual ves el ejemplo ya
en la batalla de Olmedo,
que tantas vidas costó? (Idem)

Consideramos que, quando a retórica não alcança seu objetivo de persuasão,
o discurso deve ser apelativo e emotivo. Com estas suposições sequenciais, o
Duque de Nájera tenta convencê-la pela insistência em criar situações que fogem do
real. Toda suposição lança mão de uma hipótese (hipo – abaixo de e tese – logo)
com fins indutivos, isto é, uma hipótese não é um conceito, mas sim uma
possibilidade de um conceito. Portanto, não carrega o peso de uma argumentação
ao nível do racional. Estes elementos discursivos são importantes para compreender
o emprego de suposições nas réplicas das personagens encarregadas de convencer
Isabel a mudar seus propósitos. Cabe aqui uma teoria esclarecedora sobre
pressupostos e suposições.
A tese O estudo da suposição no quadro da teoria dos blocos semânticos123,
de Cristiane Dall’ Cortivo baseia-se na teoria desenvolvida por Oswald Ducrot sobre
os pressupostos, subentendidos e suposições para a análise das ‘intensões
discursivas’124. Para a autora, as suposições são enunciados que carregam uma
carga de indução por empregar uma frase iniciada por uma proposição condicional
em se e outras estruturadas em p e q. A estrutura possui uma frase condicional
interrogativa em formato de suposição, porém com dois enunciados com causa e
consequência.
Analisada por Ducrot, a réplida do Duque de Nájera conteria o elemento se (si)
(Castilla se altera / doña Juana se casa) e os elementos em p (Castilla comineza a
dividir) e em q (España en guerras se abrasa). Como suposição, p e q provocam
possibilidades de acontecer o contrário em p (Castilla no comienza a dividir) e em q
(España en guerras no se abrasa). Estas possibilidades é que tornam a suposição
um argumento indutivo, porque o se introduz no enunciado uma hipótese do desejo
do orador, que pode coadunar ou não com o desejo do ouvinte. O que importa é a
123

CORTIVO, Cristiane Dall’. O estudo da suposição no quadro da teoria dos blocos semânticos.
2013. Tese (doutorado) - Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1995.
Disponível em:< http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4518>.Acesso em 30 de
janeiro, 2014.
124
DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987.
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ilocução para conseguir a adesão. Para Ducrot, p e q não têm a intenção de
significar causa, consequência ou condição, mas sim de provocar uma decisão
imediata do orador. Com esta estrutura básica dos estudos de Ducrot na tese de
Cristiane Dall’ Cortiva e outros estudos de semântica na polifonia ducroniana,
podemos avaliar como Lope de Vega antecipa a questão das suposições nessa
réplica do Duque de Nájera.
Na réplica, o duque emprega somente o condicional em se e somente p, o que
altera profundamente os estudos de Ducrot, já que cita somente um único enunciado
em p seguido por uma coordenação imediata de três qs. Retornando à réplica temos
um formato ainda mais dinâmico:

A.1. y comienza a dividir
A.¿Y si Castilla se altera

A.2. y doña Juana se casa
A.3. y España en guerras se abrasa

Lope de Vega, ao criar esta estrutura de suposição secundária coordenadas
(A.1., A.2., A.3.) tem por objetivo ampliar as consequências de uma única suposição
primária (A). Percebe-se, então, que o objetivo não é trazer ao presente uma
hipótese, mas persuadir a infanta a se casar e evitar todas as outras suposições
consequentes de seu descaso à causa. Esta argumentação é altamente indutiva,
porque são hipótesis que ele busca comprovar respectivamente em A.1. e em A.2.:
•

suposição ou conjectura A.1. - prova 1 por verdade:
“como por dicha lo está,”

•

suposição ou conjectura A.3. - prova 2 por exemplo:
“cual ves el ejemplo ya /

en la batalla de Olmedo,”

Para ratificar estas provas, o Duque de Nájera, por sua vez, insere, um
argumento apelativo por um determinante oracional adjetivo para a batalha de
Olmedo (“que tantas vidas costó?”). Esta réplica é um modelo de argumentação rica
em forma e em conteúdo, ela insere a hipótese e comprova a possibilidade com
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fatos reais. Para Chaim Perelman, este formato faz parte dos argumentos que estão
baseados na estrutura do real (op. cit. p. 297). Temos a estrutura:

A. suposição primária

suposição secundária A.1
suposição secundária A.2
prova verdade 1
suposição secundária A.3
prova exemplo 2
apelação

Lope de Vega diversifica a linguagem em argumentos, provas, suposições, a
fim de trazer à cena uma indução tensa, confundir a infanta e abarcar sua adesão á
força da argumentação retórica de origem cultista gongoriana. O tom interrogativo
das suposições tem, também, por finalidade transportar a culpa para o ouvinte, outra
forma de persuasão. Esta estrutura é, certamente o retrato da época, tendo o
barroco como o estilo truncado que será combatido pelos neoclássicos árcades
(initilia truncat). Essa diversidade representada pela retórica barroca é o espelho da
vida cotidiana e da teatralidade presente nas ruas, no cotidiano.
Estas formas de argumentação é uma ilustração da linha culteranista de Lope
de Vega e como ele soube adaptar as lições de Gôngora para a linguagem teatral e
suas técnicas de linguagem aliadas às técnicas teatrais para trazer a diversão ao
seu

público,

porém

priorizando

a

poética

destas

construções

ricas

em

ornamentações de linguagem.
Para mostrar o caráter firme em propósitos, o dramaturgo não deixa
transparecer na personagem da futura rainha temor ou medo após a pressão verbal
dos conselheiros. Isabel de Castela demonstra esta retidão com uma réplica
sintética, mas irônica, utilizando o mesmo argumento do Marquês de Villena. Ela
retruca os argumentos da troca de uma atividade doméstica por outra ferramenta de
ordem semântica bélica.
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Isab.

Haréle esta salva yo,
con que disculpada quedo;
que después yo soy mujer,
aunque en la rueca ocupada,
que sabré ceñir la espada
y me sabré defender. (Idem)

Assim Lope de Vega introduz outra confluência analógica entre Isabel de
Castela, Penélope e com as Parcas. Novamente os signos traduzem a dubiedade da
personagem. Na roca está seu lado passivo, doméstico, de caráter cultural feminino;
na espada o seu lado dinâmico, beligerante, culturalmente masculino. Estes dois
signos são elementos fundamentais para ser uma monarca de excelência.
Após o aviso do Duque de Nájera das ameaças que Juana, la Beltraneja,
pode ser ao se casar e ocupar o reino de Castela ou entregá-lo a Portugal, já que
ela estava prometida a Alfonso V de Portugal, a infanta Isabel responde
ofensivamente, com tom bélico, como se fosse dona dos destinos de todos, fazendo
a parte de uma verdadeira Parca:

Isab.

Que yo sabré reducilla,
aunque soy pobre mujer
hecha esta rueca bastón,
a que deje tanto engaño;
y del hilado deste año,
que algunas madejas son,
haré cuerdas para atar
las manos a los traidores
que a legítimos señores
pretenden desheredar;
y de las manos atadas
se las subiré a los cuellos
les servirán de lanzadas. (Idem)

A réplica da protagonista tem um tom agressivo. Ela faz uma comparação dos
fios do tear com a corda da forca. Ela tecerá as cordas para atar as mãos e cordas
para traçar o nó da forca (lanzadas) que abaterá os inimigos do projeto de formação
do estado único. Isabel de Castela impõe outra perspectiva para o público: um
material de tecelagem se torna um material de guerra, estendendo o signo ‘guerra’
para trabalho, estratégia, acordo, relações. Esta réplica assusta os conselheiros que
foram ao seu encontro na intenção de persuadir sua opinião, acreditando na
possibilidade de obter sucesso argumentativo. Outro ponto importante é que a
tensão deste fragmento possui grande força de atuação dramática, certamente
contaria com recursos de imagem e gestos para a visualização da forca. Podemos
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dizer que a réplica de Isabel de Castela possui forte carga imagética e poética, na
qual o trabalho com as palavras e as possibilidades metafóricas são tendências da
poética conceptistas de Gôngora.
Nesse ponto, os recursos retóricos auxiliam as apresentações, na medida em
que o ator busca conciliar linguagem gestual à linguagem literária.125
Com esta réplica, Lope de Vega dá personalidade à voz feminina e já antecipa
o seu caráter combativo. A confirmação disso está nas vozes masculinas para
encerrar a cena do conselho:

Gutie.

Marq.

Nájera.

Marq.

Los antiguos escritores,
que a mujeres belicosas
dieron nombre, si a esta vieran,
yo sé que laurel le dieron.
Tragédias tan lastimosas
como pasan por Castilla,
¿quién duda que al cielo muevan?
Cuando en las virtudes prueban,
son portento y maravilla
las mujeres, caballeros.
Vamos; que aunque esta es mujer,
con esa rueca há de hacer
temblar algunos aceros. (I, p. 1046)

O Marquês de Villena emprega o argumento concessivo para dizer as
propriedades essencialmente masculinas. Este argumento está na comunhão da
energia bélica da infanta de Castela, metaforizada em ‘rueca’ e em ‘aceros’. Os dois
signos se combinam no momento em que a ‘rueca’ (objeto do universo feminino) fará
tremer alguns ‘aceros’ (objeto do universo masculino). O que o marquês afirmou foi
que, mesmo com a sua feminilidade,

Isabel causará grandes mudanças com

qualquer decisão que venha tomar. Esse argumento só foi validade com as réplicas
de Isabel de Castela, o que confirma um comportamento belicoso, além de confirmar
também a comparação com a Parca, detentora do destino.
Para encerrar esta análise, é importante perceber que Homero se preocupa
em fazer existir a voz feminina em uma sociedade comandada pela atitude
masculina. Não cabe, portanto, a Penélope definir e determinar o destino de Ítaca.
Homero teve o objetivo de engrandecer a figura heroica masculina e a personalidade

125

Grifo meu para ratificar a importância de analisar o texto direcionando-o ao objetivo final: a
encenação. A análise do texto teatral sem o propósito da encenação é uma leitura falha, no sentido
em que toda a linguagem produzida pelo dramaturgo visa o momento final, onde os atores darão vida
às palavras.
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constante e articuladora feminina. Lope de Vega, ao contrário, mostra uma Isabel de
Castela com os fios do tear nas mães e sabedora de quão definitivas serão suas
escolhas. Enquanto Penélope se ocupa em resguardar o lugar de Odisseu através
do tear e ludibriando seus pretendentes, Isabel vai ao encontro de seu destino e luta
para invalidar os planos do seu irmão. Logo, ela não tem uma passividade com a
qual Homero construiu a personagem Penélope, símbolo da feminilidade ateniense.
Ambas são astutas na busca do elemento masculino, Penélope emprega palavras
de esperança aos seus pretendentes, enquanto Isabel disfarça-se e rompe a guarda
de Herique IV e se nega a ter o seu destino estabelecido pelo poder vigente.
Nesta seção, foram observadas muitas formas de persuação através da
manipulação da linguagem. Por outro viés de análise, ficou explícita a participação
da retórica no enriquecimento do texto e, posteriormente, na encenação. Nesses
recursos, a analogia Penélope e Isabel de Castela é evidente e o dramaturgo
aproveita um texto épico glorificado universalmente para construir sua comédia de
caráter nacional. Esta relação intertextual não só é também um recurso de criação,
como também, em um plano secundário, uma maneira de enaltecer a imagem da
rainha católica. Por outras palavras, comparar um mito clássico universal ao mito
histórico nacional é fortalecer a imagem deste último.

Cumpre, assim, o teatro

aurisecular o seu objetivo de construção de uma imagem de poder e glória dos reis
católicos.

3.2 O canto do aedo: intertexto, continuidade e memória

Esta seção buscará analisar a presença de um cantor para trazer ao presente
outros textos e, simultaneamente, a memória histórica. Para tal, será vislumbrada
como esse cantar do aedo de Homero (Fêmio) ou do pajem da rainha católica
(Rodrigo) se encontram, bem como o enredo cantado por eles apresenta um elo com
as obras analisadas. Considerarei esses cantares como um intertexto que oferece
continuidade do conflito, já que é graças a eles que a narrativa épica e a comédia
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lopesca desencadeiam outras situações, como o sonho das personagens femininas
de Penélope e Isabel de castela.
A épica homérica é paradigma de uma civilização que vivia para a glória, para
colher a fama que valia o estado de nobreza. Por isso, esse gênero é considerado a
poesia heroica, no sentido de que não cabia simplesmente divulgar as vitórias e
derrotas de heróis ainda distantes ou antepassados, como uma crônica jornalística,
mas era fundamental que esta narrativa se aproximasse da tragédia, da
grandiloquência. Nesse sentido, cito Arnold Hauser:

A poesia perdeu sua função de incitar os homens ao combate e incumbelhe agora divertir os heróis após a batalha; tem de cantar seus feitos. Tecelhes elogios. Mencionar seus nomes, propagar e perpetuar sua glória. De
fato, a balada heroica deve sua origem à sede de glória dos senhores de
guerra; saciá-la é sua principal tarefa – quaisquer outros méritos são de
importância secundária aos olhos do público. Numa certa medida, cumpre
reconhecer que toda arte a antiga é uma resposta ao desejo de fama e de
consagração aos olhos dos contemporâneos e da posteridade.
HAUSER, 2003, p. 59

O teórico observa que cantar a glória e traçar louvores é garantir a existência
e também a fama que os cantores (aedos) conseguiam. Quanto mais eloquência
havia ao cantar as ações de herói, mais fama alcançavam. Com isso, os poemas
heroicos afastaram-se de seu papel de descrever os fatos das jornadas bélicas bem
sucedidas para garantir o entretenimento e a memória de forma extraordinária.
Continua Hauser:

“A mais moderna das canções obtêm os maiores aplausos”, diz Homero
(Odisseia, I, 351, 2), fazendo Demôdoco e Fêmio cantarem os últimos
acontecimentos do dia. Seus aedos, porém, já deixaram de ser meros
cronistas, uma vez que os relatos de guerra tornaram-se, nesse meio
tempo, um misto de história e de saga, adotando o estilo da balada, na qual
se misturavam elementos dramáticos e líricos aos épicos. Já era esse, sem
dúvida, o caso das rapsódias heroicas, com cujo material as épicas são
construídas, embora nesse caso o elemento épico fosse o mais
característico.
Idem, p. 59.

Na Odisseia, cito Hauser, há dois aedos. Na corte de Alcínoo, está o cego
Demódoco. Este canta, no capítulo VIII, as desavenças entre Odisseu e Aquiles, os
amores de Ares e Afrodite, o episódio do cavalo de Troia. No palácio de Odisseu,
canto I, o aedo é Fêmio, que canta acompanhado por uma cítara. Ambos participam
de banquetes (daîtes) e sua função é alegrar os participantes e, por isso, pode-se
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falar a verdade, ou seja, ter a permissão para ser honesto e crítico em forma de
canção narrativa. Fêmio, no banquete dos pretendentes para desposar Penélope,
traz a memória ao presente; ou seja, ele canta o retorno dos aqueus à Ítaca,
expercito vitorioso, no qual se encontra Odisseu.

À câmara de cima chega a voz do aedo,
ouvida por Penélope, filha de Icário,
que desce da alta escadaria, não sozinha,
mas com as duas fâmulas sempre solícitas.
Diante dos pretendentes, a mulher divina
estanca rente ao botaréu do teto altíssimo,
encoberta por véu translúcido, dedáleo,
uma ancila à esquerda, a outra à sua direita.
Pranteava ao se voltar para o cantor divino:
“Fêmio, conheces muitos outros feitos dos homens
e de imortais que encantam as plateias, célebres.
Escolhe um deles, que, em silêncio, todos te ouvem
sorvendo o vinho: para o canto lustoso
que dói no coração como um punhal bigúmeo;
o sofrimento incontornável me domina,
pois nunca deixo de rememorar o rosto
de um herói, cuja glória ecoa em Argos, na Hélade.”
(HOMERO, Canto I, vv.325-44)

Este tema lutuoso dos aqueus aborrece Penélope. A rainha pede a Fêmio que
cante outros feitos, outras narrativas que não despertem a saudade de Odisseu, o
que provoca a objeção tenaz de Telêmaco, seu filho.

Telêmaco respira fundo e então pondera:
“Por que vetar que o aedo nos deleite, mãe,
se a mente dita o canto? Poetas não têm culpa,
mas Zeus é responsável: doa ao comedor
de pão, ao ser humano, o que lhe apraz doar.
Fêmio não é pior por referir-se à dor
de argivos: o homem mais aplaude o poema inédito
ressoando em seu ouvido. O coração e o ânimo
é necessário encorajar para escutá-lo,
pois não só Odisseu privou-se do retorno,
mas numerosos gregos mortos pelos troicos.
Retorna os teus lavores no recinto acima,
à roca e ao tear; ordena que as ancilas
façam o mesmo, pois ao homem toca, a mim,
sobremaneira, responsável pelo alcácer,
o palavrar.” Surpresa com o tom da fala
do filho, a rainha sobe ao quarto, resguardando
no coração o linguajar sensato. Ao íntimo
dá tálamo à tornada, só com as escravas,
carpia pelo herói, por Odisseu, até
que Atena verta o sono doce em suas pálpebras. (Idem, vv. 345-65)
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Neste fragmento, Homero declara o seu amor à poesia. Através dos versos
“Poetas não têm culpa / mas Zeus é responsável: doa ao comedor / de pão, ao ser
humano, o que lhe apraz doar.” (vv. 347-349). Esta é a ideia de que o canto é um
dom divino, um talento involuntário como o argumento da superioridade; ou seja, do
que não vem por busca humana, mas um dom dado por uma força divina, uma
doação de Zeus.
Alguns aedos ganhavam a vida com o canto e ficavam famosos, devido a essa
oratória, ou seja, cantar para alegrar os banquetes com as narrativas das batalhas e,
principalmente quando estas ainda estavam em voga. Pode-se inferir que Homero,
na Odisseia, rememora a função original desses cantos: trazer notícias dos fatos
bélicos distantes na função de crônica, porém com o ingênio, inventio do discurso,
com declara Telêmaco a sua mãe: “Fêmio não é pior por referir-se à dor / de argivos:
o homem mais aplaude o poema inédito / ressoando em seu ouvido.” (vv. 350-352).
Em outras palavras, a fama do cantador está para a contemporaneidade e
grandiloquência de seu canto.
Homero, na voz de um aedo, introduz a temática de Odisseu e dá
continuidade ao enredo. Digo continuidade porque é exatamente esse canto que
desencadeia outras ações importantes para o desenrolar do enredo.
O aedo Fêmio está no primeiro canto e no espaço do conflito. O mesmo faz
Lope de Vega ao introduzir um ‘aedo’ no primeiro ato da peça e no espaço de
conflito da sucessão. Na comédia, quem chega para cantar as memórias das
batalhas contra os mouros é o pajem Rodrigo no palácio da esperançosa Isabel de
Castela. Nessas réplicas, sua função assemelha-se à do aedo homérico. Vejamos
como essa confluência entre as personagens ocorre.

Rodrigo.

Pues hilad y oíd,
hilandera celestial;
y si se cantare mal,
tened paciencia y sufrid.
(Canta)
Maldiciendo va Rodrigo
la hermosura de la Cava
por los campos de Jerez,
donde perdió la batalla.
Siguiéndole viene Muza,
guiando la retaguardia,
con el conde don Julián,
aquél que le trujo a España.
“¡Maldiga el cielo mis ojos ,
dice el Rey, pues fueron causa
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Juana.
Rodrigo.

Juana.

Rodrigo.

del estrago que padece
por su delito mi patria!”
Ella se ha dormido.
Y yo
pienso que por no me dar
algo por este cantar.
De tristeza se durmió;
que en hablándola de moros,
no la da mucho placer.
Valiente debe de ser. (I, p. 1044)

Percebemos que, nesta réplica empregada como intertexto, ou narrativa
dentro do teatro. A personagem Rodrigo não leva uma cítara, mas está com uma
‘guitarra’ e canta a derrota do rei Rodrigo Duque de la Bética e rei visigodo (710711)126. Nesta cantiga, Lope de Vega emprega o recurso de intertexto triplo. A
primeira voz é do pajem Rodrigo que se dirige à Isabel, a segunda voz é do cantor
diegético (o cantor poético) e uma terceira é a do próprio rei visigodo Rodrigo, entre
aspas. Essas três vozes cantam as batalhas com vitórias e derrotas. Lope de Vega
canta a vitória de Fernando de Aragão, o pajem Rodrigo canta a derrota do rei dos
visigodos e este, por sua vez, canta a sua própria derrota. Há, assim, uma
intertextualidade de cantares, um diálogo entre os textos que permite ao espetáculo
maior teatralidade e dinamismo. Essa ornamentação do texto não deixa de ser um
recurso retórico, onde o ornatos tem como finalidade a persuasão da plateia.
Por outra vertente da retórica como arte persuasiva, o aedo também conquista
fama se o seu cantar for convincente e o mais economiástico possível. Cabia aos
aedos da cultura clássica cantar o herói com todas as possiblidades de um ser
sobrehumano, não importando se canta a vitória ou a derrota. O essencial era a
grandiloquência do cantor, a persuasão dos ouvintes em vangloriarem-se com as
conquistas ou compadecerem-se com as perdas, contando que estas sejam
honrosas. Nesse sentido, Femio, que cantando a glória dos retornados da Guerra de

126

Aqui, o pajem canta o romanceiro do rei Rodrigo, Duque de Bética. O rei foi conhecido por perder
España para os mouros que estavam sob o comando de Musa ibn Nusair (640-716). O cerco foi
chamado de Batalha de Guadalete. A mesma se deu com os mouros atravessando o estreito de
Gibraltar e tomando a península Ibérica e alargando o domínio mouro. O rei Rodrigo foi rei visigodo
entre 710 e 711 e será cantado em crônicas árabes, como a Crónica mozárabe del 754 de autoria de
Isidoro Pacense que relata os feitos dos visigodos. Ele também está presente na Crônica de Alfonso
III (Chronica Adefonsi tertii regis), a autoria é da dada a Isidoro de Sevilha, mas com falta de
comprovação. Ver em: CABA, María Yaquelin. Lope de Vega: (De) canto y divinización del mito
fundacional. In: __________. Isabel la Católica en la producción teatral española del siglo XVII.
Inglaterra:Tamesis Books, 2008. p.29-82.
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Troia, não agrada Penélope, mas é valorizado por Telêmaco e pelos pretendentes
porque se trata da vitória dos aqueus sobre os troianos.
Por outro lado, quando não há um herói, mas um erro de alguma personagem,
há de cantar esse erro, elevando a sua gravidade ou amenizando-o, dependendo da
ideologia do autor. O canto da derrota, agora cabe a Rodrigo, que anuncia a
possibilidade de seu canto vir a desagradar a Isabel (y si se cantare mal / tened
paciência y sufrid). Estas confluências entre os dois aedos ratifica as analogias entre
os mitos. Ambos trazem ao presente a história de homens e guerras causadas por
amar a mulheres belas e disputadas (Cava e Helena de Troia). Podemos sintetizar
esta confluência da seguinte forma:

a) Fêmio - canto lutuoso dos aqueus - Guerra de Troia - formosura de
Helena
b) Rodrigo -

canto lutuoso dos espanhóis - Batalha de Guadalete -

formosura de Cava

Retornando à obra El mejor mozo de España, objeto de análise deste capítulo,
encontramos pontos de cruzamento textual (intertextualidade) quando se trata das
batalhas, cuja personagem principal é uma mulher, causadora do conflito central.
Homero canta a batalha de Odisseu por Penélope e por Ítaca. O aedo Fêmio canta
a batalha dos aqueus, cujo tema é a guerra provocada pela paixão de Páris que
rapta Helena, esposa de Menelau. Lope de Vega canta a caminhada de Dom
Fernando por Isabel de Castela e pela união dos reinos. Rodrigo, cantor do palácio,
cita outro Rodrigo, rei dos visigodos que leva toda uma nação às mãos dos mouros
devido a um desequilíbrio da razão, pela paixão por Florinda, la Cava127. Não
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A lenda fala do romance entre Rodrigo, Rey de los Godos, y Florinda, La Cava, hija del Conde
Don Julián que ocasionou a batalha de Guadalete e a perda de Espanha para os mouros. Por
motivos políticos ou por folhetim, a lenda narra a história do reino visigodo. Florinda teria sido violada
por Rodrigo, o que provocou o favorecimento da entrada dos mouros à Península por seu pai Don
Julián. Fonte provinda de Silva, Rafael Blanco. Una crónica mozárabe a la que se ha dado en llamar
arábigo-bizantina de 741: un comentario y una traducción. In.:Revista de Filología, n.º 17, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1999, nº. 17,p. 153-67. Disponível em:
<https://dl.dropboxusercontent.com/u/28354603/Cronica%20ByzantinoArabica/Blanco%20Silva%2C%
20Rafael%20crónica%20mozárabe%20a%20la%20que%20se%20ha%20dado%20en%20llamar%20
arábigo-bizantina%20741.pdf>. Acesso em 12 de setembro 2014.
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podemos deixar de vislumbrar que há um cruzamento da temática da paixão por
belas mulheres que leva os heróis a ações que desafiam o poder.

1. Odisseu desafia os pretendentes por Penélope e por Ítaca.
2. Menelau desafia os troianos por Helena e por Esparta.
3. Rodrigo desafia os mouros por Cava e por Espanha.
4. Fernando desafia o exército de Henrique IV por Isabel e por Castela.

Estas relações de amor e guerra são pontos constantes para uma narrativa de
heroísmo, onde o amor se divide entre o reino e a paixão. Lope de Vega procurou
dar esta característica a El mejor mozo de España no momento em que por trás de
uma conquista amorosa estava em risco a sucessão e a formação do estado
moderno. A fórmula de Odisseu serviu como modelo para a construção de um rei
herói e uma rainha valorosa em disputas e detentora de um poder monárquico
importante para as questões políticas da península ibérica.
Evidencia-se que a presença dos aedos na narrativa só é justificável se ele
tem uma função na continuidade do enredo. Os aedos têm o poder de cantar o que
agrada ou desagrada, uma vitória ou uma derrota, anunciar o tema central e trazer o
passado para o presente. Na retórica do barroco, sua função seria a de introdução
do conflito, já que todos os cantares guardam uma relação com a realidade
diegética, ou seja, com o argumento da obra literária. O aedo pode ornamentar seu
canto através dos recursos empregados para ampliar as ações positivas ou
negativas. No teatro, os cantores levam a música ao palco, dinamizam a estrutura e
distraem o público.
Como nesta tese, onde o objetivo maior é averiguar a confluência dos mitos
como forma de exaltar o passado e restaurar o presente, estas analogias temáticas
são fundamentais para compreender o trabalho intelectual dos dramaturgos para
trazer a teatralidade aos tablados e reverenciar o passado glorioso da península
ibérica. Ao cantar as batalhas dos seus mitos, os cantores glorificam o passado e o
perpetuam na memória do coletivo, ao mesmo tempo em que restauram o governo
presente. Para a estrutura do texto dramático e o momento da encenação, o
discurso do ato trágico é fecundo para as apresentações. Assim, o cantor anuncia o
enredo central, dando continuidade ao argumento e trazendo para a encenação os
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temas históricos da sucessão, ao mesmo tempo que persuade a plateia a participar
de suas histórias.
Ademais de ser um elemento teatral importante para a estrutura dramática,
também é um recurso retórico de persuasão do ouvinte a interessar-se pelo
argumento central e pelas situações paralelas colocadas em cena.

3.3 O sonho: continuidade e energia

Citado no subcapítulo anterior, Penélope dorme após a cantiga do aedo que a
desagrada e ela, então, tem o seu primeiro sonho. Em El mejor mozo de España,
seguindo a mesma situação da narrativa homérica, o cantar de Rodrigo enfada
Isabel e ela adormece. Vejamos na réplica a seguir:

Isabel.

(Hablando entre sueños)
¿Qué me queréis, pensamientos?
Por Rodrigo desdichado
en las armas y en amor,
quedó el español valor
al africano postrado.
Los reyes cristianos fueron
tan valerosos en todo,
que ya al muerto valor godo
vida con las armas dieron.
Yo soy mujer, no me toca
la guerra; a mi hermano sí. (I, p. 1044)

Há um dialogismo presente entre o texto da cantiga de Rodrigo pajem e o
texto pós-sonho da infanta Isabel, isto é, entre a história e o sonho. Rodrigo canta o
amor por la Cava e a derrota bélica de Rodrigo, a infanta sonha com o mesmo tema
e fala sobre a linhagem visigoda dos reis cristãos. Isso não poderia ser diferente,
pois na época, todos, principalmente os nobres, se consideravam descendentes dos
godos. O mesmo acontece com o argumento de Juana de Guzmán, dama de
companhia da infanta. Ao lado da infanta Isabel, ela cita a batalha de Olmedo e a
derrota de seu irmão Alfonso de Castela – El Inocente, (1453-68). As réplicas abaixo
esclarecem esta polifonia:
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1) Rodrigo: Maldiciendo va Rodrigo
la hermosura de la Cava
Isabel: Por Rodrigo, desdichado
en las armas y el amor,
2) Juana: y el ver que em Olmedo há sido
su hermano Alonso vencido
Isabel: Yo soy mujer, no me toca
la guerra; a mi hermano sí.
A relação de vozes que se intercruzam instaura no texto um encontro entre
voz e sonho. Lope de Vega antecipa, com esta relação, a questão da função do
sonho como uma catarse de algo traumático visto e/ou ouvido antes do sono128. Na
apresentação da cena, o sono da ainda infanta Isabel será influenciado pelo diálogo
com Rodrigo e com Juana de Guzmán e essa intervenção de vozes deverá ser clara
para a plateia. Dentro da leitura da semiologia do teatro, este dialogismo entre o
discurso histórico e o onírico dá à situação teatral uma continuidade entre as cenas e
uma ancoragem: relação entre signos diferentes, unindo a narrativa histórica a sua
releitura em narrativa onírica.
Não podemos nos esquecer de que o teatro é a arte do espetáculo e, para
que isso se realize, são necessários muitos recursos de linguagem em harmonia
com a representação em cena. Isso está explícito na didascália da cena - Hablando
entre sueños - que direciona a atriz para esta atuação em forma de elocução.
Ao tratar do sonho de Isabel, encontramos outra confluência entre o discurso
da épica de Homero e a tragicomédia de Lope de Vega. Penélope também tem seu
sono perturbado pelos acontecimentos em Ítaca. Há três sonhos de Penélope no
decorrer da obra:

1º: Canto IV, vv. 795-841: Penélope sonha com Atená em imagem de
Iftima, filha de Icário espartano;
2º: Canto VI, vv. 20-40: Nausicaa, filha de Alcinoo recebe Atena em
sonho;

128

Cabe citar o estudo de Freud sobre a origem dos sonhos. O sonho de Isabel é um processo do
inconsciente, atividade da consciência pela defesa do ego. Sonhar com algo que causa um trauma é
expurgar o objeto traumático, é defender-se. Ver FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. São
Paulo: Imago, 2001.
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3º: Canto XIX, vv. 535-542: Penélope sonha em forma de oráculo, com o
massacre dos gansos e a chegada de uma águia para salvá-la.

Desses três sonhos, o que tem concordância com o sonho de Isabel infanta é
o primeiro, pois se trata do surgimento de duas figuras femininas decisivas para a
continuidade das narrativas. Penélope sonha com Atená, enquanto Isabel sonha
com España. Vejamos uma seleção das analogias entre os sonhos das
protagonistas.
Na epopeia homérica, o aparecimento de Atená nos aposentos de Penélope
tem por finalidade dar a ela uma esperança de retorno do esposo e retirar o temor de
perder seu filho, que parte em busca do pai:

Entrou no quarto pela cilha do ferrolho,
Encimou-lhe a cabeça e proferiu: “Penélope,
dormes, aflito o coração? Sempiviventes
os deuses, desconhecedores dos percalços,
não te consentem desespero, pois Telêmaco
não tarda: os deles não o consideram ímpio.”
Sob o portal onírico, a sensata itácia,
imersa no torpor, a indaga: “O que vieste
fazer aqui, amiga? Não costumas vir
frequentes vezes a Ítaca, dos teus confins. (HOMERO,Canto IV, vv. 802-11)

O sonho da infanta de Castela começa com a didascália explícita e, em
seguida, começar a argumentação mandatória da alegoria España:
Oyese dentro toque de cajas. Aparece España
vestida de luto, en el suelo, y un Moro por un
lado a caballo y un Hebreo por el otro
teniéndola entre los pies.

ESPAÑA.
Isab.
ESPAÑA.

Isab.

Oye. Isabel
¡Ay de mí!
Si a lástima te provoca
el ver mi luto y tristeza,
y estar a los pies que ves…

El moro sin duda es
el que oprime su cabeza,
tantas veces coronada
y de oro y laurel ceñida.
ESPAÑA.
Isabel esclarecida,
trueca la rueca en espada;
que no eres de las mujeres
que han de hilar, mas pelear.
Isab.
¡Pelear!

239
ESPAÑA.

Y quien librar
puede mi cuello, tú eres,
del moro y del fiero hebreo,
que has de desterrar de España:
que guarda el cielo esta hazaña
a tu valor y deseo;
aunque siempre quedaré
con temor del moro fiero,
hasta que reine un tercero
que mi libertad me dé.

(vuelven a sonar cajas, desaparece
la visión y despierta la infanta) (I, p.1044)

Quando Isabel diz que é mulher e, por isso, não lhe apraz a guerra, o autor
transmite uma imagem cordial e submissa da infanta ao masculino, típico das
personagens femininas idealizadas da antiguidade clássica. Entretanto, Espanha
(em alegoria) a obriga a ter outra postura diante dos fatos, em um discurso
mandatário, pertencente ao gênero deliberativo, empregado para dar ordens ou
aconselhar. É o que diz España com o verbo no imperativo afirmativo (oye, trueca).
A alegoria emprega outros recursos argumentativos, como apelar para Isabel de
Castela, citando as ameaças do mouro e do hebreu. Somente ela poderá salvar
Espanha. O apelo tem a força de convencer pela condição e pela consequência.
Dizer que ‘somente você poderá me salvar dos mouros e hebreus’ é o mesmo que
dizer que ‘Minha liberdade depende somente de você’. Está presente o argumento
pragmático da responsabilidade reforçado por uma perífrase verbal de ordem: has
de desterrar de España.
Como já foi observado anteriormente, a inferencia à Felipe III está na réplica
da alegoria: hasta que reine un tercero / que mi libertad me dé. Refere-se à
expulsão em 1609. Dessa questão, trata a próxima seção 3.4.
O objetivo de Lope de Vega é mostrar a Espanha personificada em apelo e
em autoridade, o que seria maior que o apelo de qualquer outra personagem, o que,
mais adiante tentará ser feito pelos conselheiros, como vislumbrado na subcapítulo
anterior.
Outro objetivo do dramaturgo é dar ao enredo já conhecido uma atmosfera
onírica como ele mesmo informa na didascália (“desaparece la visión”) para atrair a
atenção do espectador. Caberia o emprego de ilusionismo extremamente usado no
teatro seiscentista. Em caso de maior espaço para as apresentações, empregavamse recursos de mecânica, como grua, tramoias, decorados, etc. Apesar de Lope de
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Vega ter criticado bastante estes recursos técnicos, o seu emprego se fazia
necessário nos corrales, principalmente pelo público de vulgos que já pagava para
assistir às apresentações129 em busca de esta espetacularidade.
Isabel de Castela acorda e deixa o estado onírico para entrar no plano real.
Com esta mudança, ha também uma mudança de comportamento da personagem.
Ao despertar do sonho, a infanta muda o tom do discurso por outro cheio de
esperanças e, agora, confiante em seu poder de decisão e sua força bélica.

Grandes cosas he soñado
pero ¿qué verdad tendrán?
¡Las manos de una mujer,
el valor, ingenio e celo,
buscaba, en verdad, el cielo!
Mas, ¡ay Dios!, bien puede ser.
A España oprimida vi
del africano y hebreo:
sueños son de mi deseo.
¿Si serán verdades? (Idem)

A encenação do sonho, como o teatro dentro do teatro, termina de forma
grandiloquente. Lope de Vega usa muita diversidade de pontuação. O entusiasmo
de Isabel de Castela ante o sonho decisório está

presente pela exclamação e

interrogação.
O sonho está em muitas obras como uma forma de antecipar o desfecho da
situação apresentada. Os dois autores empregam o discurso direto e se dirigem
diretamente às duas rainhas adormecidas (Penélope e Isabel) após ouvir seus
aedos. Entretanto, Lope de Vega, diferentemente de Homero, traz uma alegoria ao
invés de uma divindade, o que torna o sonho autoexplicativo. Não é a explicação de
uma deusa ou outro ser mitológico que dita o destino, mas a própria Espanha que,
de forma realista, convoca as forças de Isabel e muda a sua postura na obra, por
ordem dramática, muda também a ambientação da trama. Atená pede à Penélope
que aguarde pacientemente a voz masculina de seu filho e de seu marido. Já
Espanha não pede, ordena, apela, convoca Isabel de Castela para a luta contra os
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VEGA, Lope de. El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Disponível em:
<http://www.cervantesvirtual.com> Acesso em 20 de maio de 2013. Ver também a crítica de Lope aos
técnicos , engenheiros e mecânicos que criavam máquinas para dar ilusões de imagem nas
apresentações dos autores contemporâneos a ele. Em: VEGA, Lope de. Prólogo dialogístico a la
parte XVI. Comedias escogidas de Frey Lope Félix de Vega Carpio. Ed. Juan Eugenio Hartzenbusch,
Vol. 4. Biblioteca de Autores Españoles 52. Madrid, 1860, xxv-xxvi. 4 vols.
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mouros e hebreus através do argumento no qual ela é a responsável pelo devir da
nação.
O sonho, então, além de dar uma continuidade aos fatos, já que trata-se de
um sonho profético, é responsável pela mudança de comportamento, de postura. Ele
dá a Isabel mais energia, mais desejo de mudança. O sonho é um elemento capaz
de con(vencer), pela sua própria natureza metafísica, já que os argumentos
humanos, nem sempre, dão conta desta tarefa. O sonho de Penélope lhe deu paz
para continuar sua missão de espera. O sonho de Isabel lhe deu energia para
planejar sua fuga disfarçada e o seu encontro com Fernando de Aragão.
O destido das personagens em espera na narrativa está mais para a força da
aparição que para a força da argumentação. Podemos, então, dizer que existe uma
retórica teatral, ou seja, uma persuasão pela cena e seus recursos sinestésicos.
As confluências apresentadas entre as duas obras, no que se refere aos
aedos e aos sonhos de Penélope e de Isabel de Castela são suficientes para
perceber como Lope de Vega emprega os elementos da antiguidade clássica, mitos
universais e de fama incontestável, para construir uma imagem de poder, honra e
valor dos reis católicos. Ao confluir Penélope e Isabel, o dramaturgo já explora o
valor da primeira, sendo transportado à segunda. Ao dar a Isabel de Castela um
caráter mais dinâmico, atuante nos destinos da nação, diferentemente de Penélope,
Lope de Vega exalta ainda mais o mito nacional histórico e efetiva uma rainha com
poder de decisão que a valoriza perante o público presente. Desta valorização dos
mitos quinhentistas, há uma tentativa de restaurar a iumagem da monarquia
presente.

3.4 Passado e presente na expulsão dos mouros

Sob o efeito da personificação, a alegoria ESPAÑA diferencia-se de España
por forma ortográfica. O que o dramaturgo deseja é também diferenciar uma
personagem alegórica do nome dado à formação do estado moderno. Nesse caso,
ele antecipa esta união citando o nome final do estado moderno (España) ao invés
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dos dois reinos unidos (Castela e Aragão). Outro ponto importante é a projeção feita
pelo alegoria da vinda de um terceiro que a libertará definitivamente. Nessa réplica,
a alegoria se refere à expulsão dos mouros do território da Espanha em 1609 por
Felipe III e esta expulsão é vista como algo positivo, entretanto pelo discurso da
história, tal expulsão trouxe graves problemas de moeda para a Espanha,
principalmente porque uma enorme quantidade de mouros eram prestadores de
serviços para os donos de terras, muito eram colonos e trabalhavam na produção de
alimentos, outros eram artesãos. A Crónica de Felipe III, escrita por Gil Gonzalez
Davila, (op. cit. p. 17), já cita a proteção que uma parte da nobreza dava aos
‘moriscos’, nome dado aos judeus conversos.

Estando en la Iglesia del Arcangel San Miguel orando, vió que se
presentaron ante el Arcangel cinco Angeles, Príncipes de los Reynos de
España, que preguntándole qué sería de sus principales? Respondió, que
en España habría drandes disensiones entre los Reyes y Grandes. Dixo
mas: que la gente christiana padecería grandes trabajos por los Moros que
entre ellos moraban, y los sustentaban y favorecían, por el gran servicio que
sacaban de ellos; por lo qual, ofendido Dios de que amasen mas sus
intereses que su honra, permitia que los Moros se levantasen contra ellos; y
los hallasen crueles enemigos, hasta que al cabo aquel pueblo acabara en
España, y serian los Moros echados de ella con su malvada secta para
siempre; y consultando los casos que refiereen las Historias desde el año de
1412, sucedidos en España hasta el punto de la expulsión, se verifica por
ellas lo que el Arcangel reveló al Obispo.
DAVILA, 1771, tomo III, p. 140

No fragmento, o cronista cita a lenda da visão que teve um bispo francês, que
no ano de 1412 os judeus seriam expulsos do território espanhol. Esta visão o
cronista retira do livro quinto do tratado denominado Natura Angelica e ratifica a
expulsão dos judeus pelos reis católicos. Há um grande e polêmico debate que
denuncia as visões opostas sobre as vantagens e desvantagens da expulsão dos
mouros. Autores consideram vantajosa a expulsão como uma proteção religiosa e a
unidade do reino, um projeto político, disfarçada de política étnica de limpieza de
sangre a qual vem desde 1412, com a expulsão dos judeus de Castela, de 1492 até
1502 e 1525 com a expulsão de Aragão. Também há a tese contrária à expulsão
devido ao apoio bélico que os mouros davam aos inimigos de Espanha, turcos,
berberiscos, franceses e ingleses. Outros historiadores abordam o desastre da
expulsão com consequências como os danos demográficos e econômicos, bem
como a perda de mão de obra na lavoura e artesanias, como citado no fragmento da
crônica de Gil Gonzalez Davila.
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Não caberia colocar em citação, nem em nota os historiadores que diferem em
opinião sobre a expulsão, pois são muitos e fugiria da análise proposta por esta
tese. Porém, é importante fundamentar a abordagem da expulsão dos mouros no
governo de Felipe III, para compreender como os dramaturgos da época inseriram
este fato presente em suas obras. El mejor mozo de España, como dito, data de
1611 e a expulsão vai de 1609 a 1614. Lope de vega vivenciou este capítulo da
história da Espanha, bem como a política de paz com a Trégua dos Doze Anos com
os Países Baixos, ambas decisões de Felipe III fortemente influenciadas pelo valido
Duque de Lerma. Para esta questão um estudo importante foi publicado pela
Universidade de Valencia, uma análise do antes e do depois da expulsão. No
capítulo Retóricas de la Expulsión, Antonio Feros, Professor Titular da Universidad
de Pennsylvania130, trata dos argumentos que justificaram a expulsão de 1609 a
1614. Segundo o historiador, (p. 69) os discursos sobre a permanência ou a
expulsão dos mouros possuíam uma variedade de argumentos. Uns pensabam
favoravelmente na expulsão por dizerem ser os mouros incapazes de socializaremse com a cultura hispânica (hispanização), por motivos religiosos ou culturais
(cristianização); outros, a sua vez, eram totalmente contrários à expulsão por razões
religiosas. Acreditavam ser os mouriscos batizados uma impropriedade religiosa por
ferir as leis eclesiásticas, as quais os consideravam aptos à frequentar a sociedade
católica como ‘cristãos novos ou conversos’. Outro argumento foi baseado na
‘conversão fingida’. Muitos mouros e judeus usaram a conversão para fugir dos altos
impostos que pagavam como negociantes, outros queriam ascender a cargos que
somente os conversos tinham direito. Com essa ‘falsa conversão’ continuavam seus
rituais, a seguir as leis de Moisés e de Maomé. Com esses mesmos argumentos que
a Inquisição foi criada em Portugal, em 1536.131 O certo é que a expulsão trouxe
uma uniformidade de discursos que se estendeu até os textos literários. Segundo
Antonio Feros:
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FEROS, Antonio. Retóricas de la Expulsión.In.: GARCIA-ARENAL, Mercedes & WIEGERS, Gerard
(Eds.), Los Moriscos. Expulsión y diáspora. Una Perspectiva internacional. València, Granada,
Zaragoza: Publicacions de la Universitat de València, Editorial Universidad de Granada. Prensas
Universitarias de Zaragoza. 2013. p.67.
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Rowland, Robert. Cristãos novos, marranos e judeus no espelho da Inquisição.In: Revista Topoi,
v. 11, n. 20, jan.-jun. 2010, p. 172-188. UFRJ. Diponível em:
<http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi20/topoi20_12tradu%C3%A7%C3%A3o.pdf.>
Acesso em 12 de maio de 2013.
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Esta diversidad de opiniones desapareció una vez que Felipe III ordenó su
expulsión. Lo que antes había sido un vivo debate generalmente
desarrollado dentro de espacios institucionales, a partir de 1609 pasó a
convertirse en una opinión casi unívoca que se manifestó en todo tipo de
textos impresos, obra de los más variados indivíduos. El discurso oficial, y la
“opinión pública” se hicieron una, y esto afectó a todos los géneros literários
durante el siglo XVII
FEROS, 2013, p. 69

Pelo fragmento acima, percebe-se que a decisão de Felipe III provocou
posicionamentos entre os artistas da época em defender ou atacar, segundo os seus
propósitos particulares. A obra de Calderón, por exemplo, El Tuzaní de la Alpujarra
ou seu outro título Amar después de la muerte, (cito Feros) apresenta os mouriscos
de forma positiva, sentimentalista e com atributos de honra e honestidade. Calderón
dramatiza a Guerra de Granada, com os mouros protagonizando uma história de
amor, seu tema central, e justificando a rebelião em Alpujarra como uma
consequência da política de aculturação e exclusão. Podemos dizer que Lope de
Vega, em El mejor mozo de España, emprega a retórica favorável a exclusão dos
mouros e judeus. Na réplica da alegoria Espanha – aunque siempre quedaré / con
temor del moro fiero

/

hasta que reine un tercero / que mi libertad me dé

(I, p. 1044), o dramaturgo faz uma junção do passado com o presente. Na réplica, é
Isabel de Castela que em 1492 expulsa os judeus e dá esperança à Espanha de
libertar-se, no futuro, dos mouros com a chegada de um terceiro. Supostamente este
terceiro será Felipe III. Esta liberdade citada pela alegoria constitui-se em uma
retórica de expulsão.
Mais adiante, ainda no ato I, entra a personagem Celinda, anunciada como
moura por Dom Fadrique a Dom Fernando, o qual procura respostas e a imagem da
moura é positiva.

Fadri.

Quiérote dar a entender,
señor, lo que vive aquí.
Esta es mora, aunque es horada
de los que dicen que son
sangue del Rey de Aragón.
Fern.
¿Mora?
Fadri.
Noble y celebrada;
y no es la falta que tiene,
pues vive en nuestra ley,
manchar la sangre de un rey,
si con ella se entretiene,
sino tener una madre
que a Circe en hechizos vence. (I, p. 1049)
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Celinda é vista como celebrada no sentido de batizada e adaptada às leis cristãs. No
decorrer da cena, é quem ratifica o destino. Ela entrega a Dom Ferenando uma carta
que contém as iniciais F e I, de Fernando e Isabel. Nesse ponto, a importância de
Celinda na estrutura teatral é de anunciar o desfecho de forma fantástica, com o
enigma das iniciaisa ser desvendado. Portanto, não se pode afirmar, com certeza,
de que o projeto de Lope de Vega foi a favor da expulsão. Não podemos deixar de
esquecer que o dramaturgo conquistou o agrado da corte e que compartia,
artisticamente, com a política cultural de Felipe III e de su valido, Duque de Lerma.
A expulsão do povo hebreu e mouro da península ainda é questionada, porém
gerou um imenso material de estudo para a compreensão da política de expulsão de
Felipe III e do Duque de Lerma. Fora os fatos históricos, a literatura apresentou
muitas vertentes sobre a incapacidade de adaptação dos mouriscos132 ou sobre a
importância deles na manutenção da variedade cultural presente na península
ibérica. De qualquer forma, Lope de Vega foi mais um dramaturgo que explorou este
tema e construiu uma visão romanesca dos mouros, porém sem deixar de seguir a
linha de unidade étinica e religiosa. Aliás, sabe-se que Lope de Vega era bastante
ilustre como poeta na corte de Felipe III e não poderia deixar de seguir suas
decisões governamentais em suas comédias.
O importante para o lugar do teatro na formação da memória histórica nacional
é o fato de Lope de Vega colocar em cena a própria Espanha personificada, melhor
autoridade para este discurso não é possível. Podemos dizer, então, que a alegoria
relaciona as ações contra os judeus em 1412 às decisões de Fernando III em 1609.
Passado e presente se encontram em cena e se justificam. Seria questão de pensar
que a política de Felipe III teve como justificativa o projeto de expulsão dos reis
católicos? Fora as questões políticas e econômicas, o teatro tem a capacidade de
trazer questões, de certa forma, fervilhantes em ambas as épocas.

132

Cabe aqui dizer que os mouriscos não eram incapacitados em assimiliar outra cultura.
Simplesmente eles não abandonaram a sua identidade cultural e religiosa como forma de resistência
e de fidelidade aos princípios arraigados erm sua história milenar. Basta perceber a influência moura
no espanhol moderno, na arquitetura, na gastronomia, matemática, astronomia e navegação. Enfim, a
tese de inadaptação não passou de uma estratégia de representação de poder e confisco de bens,
além do medo de os mouros passarem para o lado dos otomanos de Estambul e com os berberisco
do Norte da África. Foi o maior êxodo sofrido pela Espanha, cerca de 300.000 pessoas – 4,30%, e
uma das causas da ruína do governo felipino.
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3.5

Mensageiros e feiticeiras: agentes da continuidade da narrativa

Quem são os mensageiros responsáveis de levar e trazer notícias tão
importantes aos destinos dos protagonistas e, principalmente, para modificar ou
continuar a estrutura da narrativa, seja ela épica ou dramática? Qual a real função
destes mensageiros, no que se refere à formação dos mitos aos quais ele
estabelece a comunicação?
Os mensageiros têm como função levar as informações

enviadas pelas

esferas superiores ou metafísicas aos humanos. Sua inserção na narrativa é tão
importante quanto o própio protagonista. São informações importantes para que o
destino se realize. É por ele que a narrativa direciona as novas ações. Dele
dependem a solução ou o conflito.
Hermes é um dos mensageiros que mais alcançou estudiosos e admiradores,
enquanto entidade divina. O mito ocupa muitos lugares na mitologia grega, na
mitologia romana, como Mercúrio e, como a influência de Hermes no Egito,
formou-se o mito de Hermes Trismegisto133. Na Odisseia, Hermes (filho de Zeus e
Maia) aparece no decorrer de toda a obra, tamanha é a sua importância como um
elo de continuidade da narrativa e nos desdobramentos dos fatos:

1. No canto I, quando adverte Egisto da vingança de Orestes (vv. 37-84);
2. No canto V, é enviado por seu pai Zeus à ilha de Ogígia e ordena à Calipso que
deixe o herói retornar à Ítaca. (vv. 28-196);
3. No canto VIII, Hermes ‘o ágil’, por Apolo é chamado de o Argicida mensageiro,
chega à casa de Hefesto com outros deuses e ri de Afrodite (vv. 322 -42),
4. No canto X, salva Odisseu dos poderes de Circe (vv. 275 a 307;
6. No canto XI, desce ao Hades, com Atena para ajudar Héracles (v. 626);
7. No canto XII, conta a Calipso o assunto do colóquio entre Sol e Zeus (v. 390);
8. No canto XIV, recebe de Emeu uma das sete partes do porco e orações(vv.435-6)
133

Hermes Trismegisto ou Trismegistus, em grego, conhecido como Três vezes grande. Na cultura
romana é conhecido como Mercúrio. Na mitologia egípcia é chamado de Thoth. Hermes Thoth é
considerado autor da Tabula Smaradgina ou Tábua Esmeraldina. Trata-se de um tratado hermético,
originário da Filosofia Hermetista. KURY, Mário da Grama. In: ______. Dicionário de mitologia grega e
romana. – 8ª ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
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9. No canto XV, concede glória aos homens (vv. 319-20);
10.No canto XIX, protege Autólico (vv. 396-8);
11. No canto XXIV, no Hades, Hermes ‘cilênio’ guia as almas dos pretendentes.

Nessas aparições de Hermes, nota-se que o mito desenvolve várias ações,
transporta-se para lugares diferentes – de ilhas belas ao obscuro Hades (XI); age
ora como homem ao desejar dormir com Afrodite (VIII), ora como deus, recebendo
louvores de Emeu (XIV). Entretanto, a importância de Hermes é enviar mensagens
que possibilitam o final feliz de Odisseu e Penélope. Ele é o fio condutor da
narrativa, além de preparar o ambiente para receber as ordens de Zeus.
Como o objetivo primeiro deste III capítulo é apresentar confluências entre a
Odisseia e El mejor mozo de España, analisaremos a imagem de Hermes para
encontrar uma analogia na obra de Lope de Vega através da personagem Martín.

É dada a Hermes a capacidade de transmitir palavras, de comunicar e fazer
com que tas palavras sejam transformadas em ação, bem como a de resguardar as
fronteiras e os caminhos, sendo um dos principais protetores dos viajantes. No início
do canto I, Egisto é rememorado como exemplo de imprudência. Egisto mata seu pai
adotivo e, em seguida, mata Agamenon, comandante do exército grego. Tinha
planos de matar Orestes, filho de sua amante Clitemnestra, que foi salvo por
Electra. Egisto e Clitemnestra morrem juntos pelas mão vingativas de Orestes.134
Esta narrativa, presente em outra narrativa em memória, é rememorada pela voz
direta de Hermes ao aconselhar Egisto a não dar continuidade ao seu plano de
matar Orestes:

“Ah!, os mortais inculpam deuses pelos males
Que contra si impingem, sem se aperceberam
De a dor ser fruto da transposição do fado,
Feito Egisto , transpositor do próprio fado,
Seu enfado, larápio da mulher do Atrida:
assassinou o herói em seu retorno, nada
valendo o alerta que os eternos lhe enviaram,
por intermédio de Hermes, núncio de olho agudo
‘Suspende o plano ou morrerás nas mãos de Orestes,
quando, crescido, venha reaver seu reino!’
Hermes falou, mas seu conselho bom não toca
Egisto, vitimado pelo próprio equívoco.” (HOMERO. Canto I, vv. 32-43)
134

GRIMAL, Pierre. Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil,
2005. p.132
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Hermes transmite outra mensagem à Calipso (canto V), seguindo as ordens
de Zeus para que ela deixe Odisseu partir de volta a Ítaca:

Zeus ordenou que ultimes sua viagem: não
é seu quinhão morrer aqui, sem o calor
dos seus, mas sua moira é rever o paço
de cumeeira altiva e o solo dos ancestrais. (HOMERO, Canto V, vv. 113-7)

Hermes é um embaixador dos deuses olímpicos e um fiel reprodutor de outro
discurso, além de ser um encarregado com autoridade de representar os deuses.
Por isso, nessas duas passagens, como ilustração, ele é um representante de outra
voz. No canto I, com o epíteto de ‘núncio de olho agudo’ e no canto V, de ‘núncio
argicida’, Homero coloca outro discurso para Hermes e lhe confere a função de
tradutor da linguagem divina em linguagem humana. Por ele pertencer aos dois
universos, profano e humano, sua função de continuidade da narrativa é primordial ,
pois é por ele que a narrativa se encaminha a seu fim. Sem Hermes, o herói Odisseu
ainda estaria em estado vegetativo na ilha de Calipso.
Em El mejor mozo de España, a função de mensageiro cabe a Martín. Ele
desempenha ações bastante similares a Hermes.
No primeiro ato, o Rei Henrique IV pede a Dom Gutierre que envie uma carta
a sua irmã Isabel para noticiá-la de que será proclamada rainha em Toros de
Guisando. Dom Gutierre, então, ordena a Martín que lhe envie a notícia.

Gutie.
Mart.
Gutie.

Mart.
Gutie.

Mart.

Martín...
Señor...
Estas albrícias gana
de doña Juana de Guzmán, volando.
Di que la diga a la Princesa luego
que el Rey quiere jurarla, y que ya llego
a decirle lo que hay de todo el caso,
¡Quén tuviera alas de Pégaso!
Las leguas se ne harán distancias breves.
Mira que voy tras de ti; que solo quedo
a hablar al arzobispo de Toledo.
(Vase.)
¿Cómo que hable a doña Juana en esto?
¡Vive Dios, que he de entrar hasta su cámara
de la princesa y darle aquestas nuevas,
aunque me turbe y diga necedades!
Turbarse es respetar las majestades.
(Vase.) (I, p. 1048)
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Nesta passagem, Lope de Vega faz a relação com signos relacionados à
rapidez:
a) volando, alas de Pégaso, léguas, distancias, breves – semântica de
espaço e tempo;
b) nuevas - semântica de notícias, novidades, situações.

Todos esses signos fazem relação semântica a Hermes, pois a divindade é
representada com asas ora nas sandálias, ora no capacete e um caduceu. Estes
elementos lhe conferem a rapidez e o poder de deslocamento no tempo e no
espaço, transmitindo notícias, comandos, mensagens, qualquer forma de texto.
Lope de Vega, por sua vez, carrega a fala de Martín com signos que nos
permitem chamá-lo de mensageiro de ordens alheias; no caso, obedece às ordens
de Henrique IV por Dom Gutierre, da mesma forma como Hermes obedece a Zeus.
Há uma relação de transposição de discurso. O discurso de Zeus é proferido por
outra voz da mesma forma como Martín profere o discurso de Henrique IV, pela voz
de Dom Gutierre. Relacionaremos aqui que Hermes leva mensagens de Zeus à
Calipso para deixar retornar o herói Odisseu, enquanto Martín leva as menasagens
de Henrique IV à infanta Isabel que será jurada Rainha.
Por correlação de vozes e de ordem de elementos com características
semelhantes no contexto de ambas obras, podemos formar a seguinte cadeia
semântica intertextual:

HERMES ----------

MARTÍN

MENSAGEM À CALIPSO ----------

MENSAGEM À ISABEL DE CASTELA

Para confirmar esta função de mensageiro, Lope de Vega também introduz
verbos discendi quando Martín chega à Isabel e pronuncia o recado de seu irmão:

Isab.
Mart.
Isab.
Juana
Isab.
Mart.
Isab.
Mart.

¿A qué vienes dese modo?
Don Gutierre, mi señor,
tu repostero mayor…
Pues bien…
Turbado está todo.
¿Si tenemos mal suceso,
pues este se ha entrado aquí?
Díjome: “A la Reina di…”
¿Qué Reina?
Y con eso ceso.
Mandad responder, y adiós. (Idem)
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Múltiplas vozes em apenas um verso: “Díjome: “A la reina di…”. Em frase com
todos os autores dos discursos proferido por Hermes, teríamos a seguinte réplica: o
rei Henrique IV, ordenou a Dom Gutierre que me dissesse para dizer à Isabel que
será jurada rainha. O mesmo fez Homero nos seguintes versos do canto V: “Zeus
mandou-me vir” (vv.99-100) e “Zeus ordenou que” (v.113). Em frase direta e explícita
teríamos o seguinte verso: Zeus mandou-me dizer que eu te dissesse que deixe
Odisseu partir. Com a introdução de verbos discendi, tanto Homero quanto Lope de
Vega afirmam a função de porta-voz de palavras alheias.
Estes pontos comuns entre Hermes e Martín ratificam também a recepção de
chegada. Na Odisseia, Hermes, ao chegar à ilha de Calipso, é recebido com todas
as honras de um hóspede:

A deusa ofereceu o trono reluzente
a Hermes: “Por que vieste aqui, glorioso deus,
dourado caduceu? Não tens me visitado
amiúde. Peço que franqueies teu pensar.
Meu coração ordena-me fazer o que,
sendo factível, perfarei. Mas podes vir
comigo a fim de que eu te oferte o dom dos hóspedes?”
A távola coloca a sua frente, plena
de néctar rubro que mesclou com ambrosia.
O núncio come e sorve. Finda a refeição,
quando a avidez cedeu à saciedade, disse-lhe
em resposta: “A imortal indaga ao imortal
sobre o motivo de sua vinda. Evitarei
palavras de somenos, pois me pedes: Zeus
mandou-me vir, embora a contragosto: a quem
apraz cruzar a imensidão do salso mar? (HOMERO V, vv. 86-101)

Nesta passagem, Calipso oferece a Hermes seu trono reluzente, sacia a sua
fome e sua sede para, então, dar o recado de Zeus. Em El mejor mozo de España,
Martín dá o recado de Henrique IV a Isabel e depois pede um pagamento ou
comida:
Mart.
Gutie.
Mart.
Gutie.
Mart.
Gutie.

Y a mí,
¿no me paga nadie aquí?
¿Qué hay, Martín?
Que vine en vano.
Agora hay grande pobreza;
tiempo habrá para pagar.
Aun tengo que la prestar,
si lo ha menester Su Alteza.
Todos la habemos prestado.
Ven, y con ella camina,
que es la mujer más divina
que ha puesto el mundo en cuidado.
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Mart.

Gutie.
Mart.

Mándame dar de comer,
y trotaré como posta;
que pues nos hace la costa,
no habemos de perecer.
Tu cuidado lo merece,
y ella merece servilla.
¡Viva Isabel de Castilla,
que es mujer que lo merece! (I, p. 1049)

Entretanto, Martín não recebe nenhum pagamento e nenhuma comida,
apenas uma explicação de Dom Gutierre sobre a pobreza que acomete Castela.
Esta negativa a Martín tem como índice a pobreza pela qual passava Castela e a
promessa de um futuro próspero com

o matrimonio de Isabel da Castela com

Fernando de Aragão. A questão da apresentação do dramaturgo de uma infanta
pobre será tratada na seção a seguir.
O mensageiro Martín também interfere no destino dos protagonistas. A infanta
se vê em perigo, devido às condições impostas por seu irmão em relação ao seu
futuro esposo. A infanta envia uma carta por Martín a Dom Gutierre, contando sua
ansiedade e o desejo de inteirar-se nos planos traçados para o desenlace da
questão.
Entre os muitos pretendentes, dos mais nobres da corte de Portugal ou das
ordens de cavalaria, como Pedro Girón, mestre da Ordem de Calatrava, uma das
mais atuantes no processo de retomada do território de Granada, Isabel recebe
também o mensageiro do rei Luis XI da França135. Este chega vestido de cavaleiro,
com o hábito da Orden de los Caballeros de San Juan, eé reconhecido,
imediatamente,

por Dom Gutierre de Cárdenas devido à cruz de malta no seu

136

peito

. Chega à moradia da infanta, já isolada pelas perseguições de seu irmão,

levando uma carta, na qual o seu destinatário (rei Luis da França) indica seu irmão

135

Apesar de as uniões serem realizadas sem a preocupação com a idade, pelas datas de
nascimento, possivelmente trata-se de Luís XI da dinastia Valois (1423 - 1483), foi rei da França em
1461 até 1483. Foi um rei que governou de forma combatível. Ele lutou para fortalecer e manter a
fronteira da França, impondo a submissão total do poder feudal à coroa, o que originou o fim do
feudalismo na França, o qual apoiava a Inglaterra, antiga inimiga. Após muitos impasses, fez as
bases para uma monarquia absolutista, apoiou o comércio, as artes, a ciência, a mineração e fundou
indústrias, universidades. Seu sucessor foi Carlos VIII. O epíteto de Luis XI é rei aranha, devido à sua
astúcia e pela forma como comandava e estabelecia relações para seu próprio benefício.
136
O simbolismo da réplica do Duque de Nájera remete às cruzadas medievais, ressaltando a luta
contra os mouros e a conversão de muitos. A cruz de malta é o símbolo dos guerreiros cristãos, da
coragem e espiritualidade cristã. Ela é a representação de algumas ordens religiosas, dentro da obra
analisada, a ordem é “Ordem dos Cavaleiros de Malta” ou “Ordem dos Cavaleiros de São João”,
ordem militar cristã, fundada em Jerusalém, século XI.
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para desposá-la, o Príncipe da Guiana137, Imediatamente a infanta envia uma carta a
Dom Gutierre. Mostrando-se preocupada com a pressão sofrida pela aliança entre o
rei francês e seu irmão Henrique IV, com apoio de Portugal. Ela sabia que haveria
uma forte influência de Luis XI da França e grande interesse em uma união com
Castela, devido a sua batalha com a Inglaterra, aos aportes financeiros e militares ao
seu exército.

Gutie.
Mart.
Ramiro.
Mart.
Ramiro.
Mart.

Juan.
Gutie.
Ramiro.

Mart.

Juan.
Mart.
Gutie.
Mart.

Gutie.

Mart.
Gutie.

137

Esta me trujo Martín
y le respondi que iria.
Con grande temor venía,
y en ella escrito mi fin.
¿Hay muchas guardas?
Están
todos los caminos llenos.
¡Nosotros andamos buenos!
En el pensamiento dan
de que venís a Aragón
para llevar a Fernando.
¿Si nos están esperando?
Celos de Fernando son
Tiene divino valor,
y a Enrique dará pesar,
que Castilla le a de amar.
Aun aquí tengo temor.
esa carta de Isabel ,
en una azcona metí,
con qué caminé hasta aquí.
¿Cómo?
Doblando el papel,
entre hierro y la madera.
¿Qué están con tanto cuidado?
Por el aire no ha pasado
volando el ave ligera,
cuando piensan que es marido
que viene para Isabel.
Pues pasaremos con él
presto, siendo Dios servido.
tú partirás desde aquí
a decir que cerca estoy
de Zaragoza, y que voy
para ejecutarlo ansí.
¿No ha de haber carta?
No sé
si a peligro nos ponemos,
Basta decir que entraremos;

Trata-se do Carlos de Valois (1446-1472), Duque de Guiana. Este se casou com Doña Juana
(Beltraneja), exigência do Rei da França – Luis XI – a Henrique IV, após a negativa de Isabel la
Católica. O casamento foi uma estratégia para deserdar Isabel ao trono de Castela. Foi
declaradamente uma vingança à Isabel, não à Castela. Lope da Vega deve ter colocado o título de
Príncipe para valorizar a decisão de Isabel de Castela ao negar-se a seguir a ordem de seu irmão e
se casar com Don Fernando de Aragão. Ver VALENCIA, Vicenta Rodriguez . Perfil moral de Isabel la
Catolica. Valladolid Burgos: Aldecoa, 1974 e PULGAR, Hernando del. Crónica de los Reyes
Católicos. op. cit. cap.II, p. 19.
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Mart.

basta decir que hablaré
al Infante don Fernando
y llevaré su respuesta.
Más segura carta esta:
iré contento y volando. (II, 1058)

Nesta passagem, Martín se coloca como um mensageiro oficial de Isabel e fiel
aos propósitos de Dom Gutierre que deseja entrar em Castela juntamente com Dom
Fernando. Novamente o verbo ‘voar’, como já citada a referência a Hermes. Nesta
passagem, em especial, Martín chega com uma carta e retorna com outra.
Voltando ao mito grego, Hermes aconselha Calipso a obedecer Zeus e liberar
Odisseu em seu retorno:

O nuncio então concluiu: “Pois manda-o para casa
E evita a cólera de Zeus Cronida, aspérrimo
com quem desdenha suas decisões altivas,”
o mensageiro parte e a ninfa busca
o herói magnificente, ouvidas as palavras
do porta-voz que Zeus enviara. (HOMERO, V, vv. 144-51)

Também em El mejor mozo de España, Martin aconselha Dom Gutierre a
servir a quem reina no momento, e não se fragilizar diante da disputa de poder.
Vejamos a confluência dos mitos:
Mart.
Gutie.

Mart.

Señor...
Aquí aguarda
en ese zaguán. Martín,
y tenme espuelas y vara. (Vase)
¿Quién le mete al amo mío
en estas cosas agora?
que reine o no esta señora,
¿no es notable desvarío?...
sirva a quien reina, y no más,
que andar en lo por venir
no es de quien quiere vivir,
ni fue seguro jamás. (I, p. 1052)

Martín, como Hermes, desenvolve o argumento pragmático quase-lógico da
conveniência. Este argumento está direcionado ao poder judicial, no sentido em que
a conveniência pública contrasta com a conveniência privada. Martin privilegia a
conveniência privada, acima da pública, além de argumentar a segurança, a
necessidade de estar ao lado de quem governa para manter-se vivo. Percebemos
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que tanto Hermes (evita a cólera de Zeus), quanto Martín (sirva a quien reina, y no
más) usam verbos mandativos com o objetivo de conseguir vitória na apelação.
Lope de Vega escolheu Martín para contrastar socialmente com a monarquia,
e poder circular entre ela, o que seria fundamental para a continuidade do
argumento central da obra. O dramaturgo dá vida a um criado dando-lhe uma
personalidade racional, irônica, articuladora e visionária. Martim aconselha com
propriedade de quem faz parte de uma classe que sofre diretamente os mandos da
monarquia. Portanto, o seu discurso vem carregado de sabedoria e de conveniência.
Tanto Hermes, quanto Martín dão conselhos de obediência e advertência sobre o
poder. Eles estabelecem um código de hierarquia e de sobrevivência. Essas funções
sábias do mensageiro são consequências das relações que trata com o emissor e
com o receptor, diante do conhecimento do contexto interno da mensagem. Como o
mensageiro é o canal, aporta contextos implícitos e explícitos nas mensagens. Eles,
os mensageiros, têm a vantagem de levar e trazer ideias que dão destino desejado
pelo emissor. Hermes traz o destino de Odisseu desejado por Zeus e aceito por
Calipso. Martín traz o desejo do rei Henrique IV sobre o destino de Isabel de Castela
e aceito pela mesma.
Sistematizando o paralelismo Hermes - Martín:

HERMES

MARTÍN

Coloca-se à disposição de Atená para o final feliz entre Odisseu e
Penélope.
Ajuda a Atena na tramoia para a chegada de Odisseu a Ítaca sem
ser visto pelos pretendentes.
Aconselha Calipso a ter bom senso na decisão e não contrariar
quem governa o Olimpo.
Coloca-se à disposição de Dom Gutierre para o enlace dos reis
católicos.
Ajuda Dom Gutierre a entrar com Dom Fernando sem ser visto
pelos pretendentes de Isabel de Castela.
Aconselha Dom Gutierre a ter bom senso e não contrariar quem
está no poder.

Outra personagem de continuidade argumentativo é a moura batizada
Celinda. Ela é posta em cena como mouro e feiticeira, despertando receio em Dom
Fadrique Álvares de Toledo, Duque de Alba, mas não em Dom Fernando que
adentra em sua casa e recebe a carta com as iniciais F e I, como observado na
seção anterior (p.239).
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Fern.
Fadri.

¿Es casada esta mujer?
Quiérote dar a entender,
señor lo que vive aquí.
Esta es mora, aunque es honrada
de los que dicen que son
sangre del Rey de Aragón.
Fern. ¿Mora?
Fadri.
Noble y celebrada;
y no es la falta que tiene,
pues que vive en nuestra ley,
manchar la sangue de un rey,
si con ella se entretiene,
sino tener una madre
que a Circe en hechizos vence.
Líbrete Dios que comiece,
y a los principios te cuadre.
¿Has oído la judía
que tuvo a Alfonso siete años
fuera de sí con engaños?
Pues lo mismo se podría,
si aquí te metes señor;
pues no habemos de aguardar
que la vengan a matar
después de tan largo amor.
Fern.
¿Qué esta es mora y hechicera?
Fadri.
¡Huye, señor, desta casa. (I, p. 1050)

Nesta diálogo, a imagem de Celinda é detalhada por Dom Fadrique através de
vários determinantes que a enquadram como uma moura cristianizada, porém que,
mesmo assim, pode oferecer.

1. É moura, ainda que honrada como os de linhagem aragonesa.
2. Nobre e celebrada, ou seja, batizada.
3. Vive na lei cristã.

Apesar destes determinantes positivos, Celinda, por ser moura de sangue,
pode manchar sua reputação, em caso de Dom Fernando vê-la e ser enfeitiçado.
Aqui estamos frente à ideologia da limpeza de sangue, mencionada anteriormente.
Esta argumentação de Dom Fadrique é uma referência ao rei Afonso VIII – El Noble,
condecorado rei com apenas dois anos(1158-1214). Casado com Leonor
Plantagenet, Leonor da Inglaterra (1156-1214), o rei Alfonso VIII

manteve uma

relação amorosa com a hebréia, chamada por Lope de Vega por Raquel, em sua
comédia Las Paces de los Reyes y Judía de Toledo (1617). O rei decide levá-la
para viver na corte, em seu castelo em Toledo, desafiando sua esposa legítima, o
governo de Castela, a Igreja e a ira da população descontente. O relacionamento
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dura apenas 7 anos, quando sua esposa manda enforcar a amante judía. Outra obra
importante é La desgraciada Raquel, de Antonio Mira de Amescua (1625). Estas
obras tratam de uma temática do amor proibido, mas pouco tem de racista. Trata-se
de mais uma história ou lenda de governantes que perdem batalhas por falta de
razão. No caso do rei Alfonso VIII, a derrota de Alarcos (1195).138
Nesta réplica também está a analogía com a Odisseia. Odisseu e seus
homens chegam à ilha de Circe, filha do Sol e de Persa, feiticeira e mestre
artimanhas. Circe serve os homens de Odisseu com vinhos e especiarias. Porém,
por desejar desposar Odisseu, os transforma em porcos com o toque de sua vara
mágica. Odisseu parte para libertá-los, mesmo após o alerta de Hermes sobre os
perigos de entrar na casa de Circe, tocá-la e se apaixonar por ela139. Há um
paralelismo entre Circe e Celinda, ambas são tratadas como feiticeiras capazes de
enfeitiçar um homem ao se aproximar. Esta convergencia entre as duas feiticeiras
está mais explícito nas seguintes réplicas de Dom Fadrique e Dom Fernando apos a
saída de Celinda:

Fadri. ¿Fuese?
Fern.
¿No lo ves, Fadrique?
Fadri. Dios no hizo merced.
Fern.
¿Cómo?
Fadri. Por la sospecha que tomo
de que algún hechizo aplique.
Fern. Que no hay que tener temor.
Muérome por ver qué escribe.
Fadri. No abras, que no te apercibe
Algo que te cause amor.
Fern. Yerbas, palabras, piedras,
¿Tienen virtud?
Fadri.
Como imán
Hipólitos juntarán
A las más lascivas Fedras.
Fern. Mas ¿quién dejara de ver
este papel?
Fadri.
Es verdad
que es natural propiedade
el deseo de saber.
El peligro estoy mirando, (A parte.)
y muero por ver lo que es.
Fern.
Por consejos que me des,
sé que lo estás deseando.
La luna se desemboza
del nublado con que estaba.
138

LERALTA, Javier. Apodos reales: historia y leyenda de los mote régios. Madrid: Silex, 2008, pp.
95-97(Historia de Raquel, la judía de Toledo).
139
Circe está presente na Odisseia, enfeitiçando os marujos e, em vão, também enfeitiçar Odisseu
no capítulo X, vv. 230-335.
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Fadri.
Fern.

Abro el papel.
Abre, acaba.
¡Oh, cuánto el alma se goza
cuando cumple algún deseo
que tuvo por privación! (Idem)

O dramaturgo insere a questão da curiosidade como a causa para os males
dos homens. Nesse diálogo, há inferencias a mitos, bem como alguns conceitos
importantes que ratificam a confluencia entre a cultura clásica grega e o argumento
central da comédia lopesca. Primeiro, o dramaturgo adiciona signos relacionados à
feitiçaria: ervas, palavras e pedras. São signos mágicos empregados em fórmulas e
feitiços, atribuídos à Circe. Segundo, há uma intertextualidade com as variedades de
lendas sobre males causados pelo desejo de saber o que lhes é oculto ou o desejo
de sabedoria. Desde o mito de Prometeu, em busca do pensamento que
diferenciaría o homem de outras espécies animais, passando por Pandora e seu
jarro contendo os males do mundo e o mito cristão da proibição de Eva. Todos
estes mitos, para não estender muito a questão, têm em sua base a curiosidade, a
qual se apresenta pelas réplicas das duas personagens em cena:
Dom Fadrique:

Dom Fernando:

Es verdad
que es natural propiedade
el deseo de saber
¡Oh, cuánto el alma se goza
cuando cumple algún deseo
que tuvo por privación!

O terceiro contato entre os textos é a referencia ao mito de Hipólito e Fedra.
Nesse caso a confluência está no perigo da aproximação, do toque. No mito grego,
Fedra se apaixona por Hipólito, filho de seu marido Teseu com Antípoda. Porém,
Hipólito se afasta de Fedra, quando sós, ela tenta aproximar-se para seduzi-lo. Com
medo de que Hipólito conte a seu marido a tentativa de Fedra, esta mente e diz a
Teseu que foi violada por seu filho. Teseu, então, pede a Poseidon que provoque a
norte de seu filho. Pouco tempo depois, Teseu é arrastado pelos cavalos de seu
próprio carro. Com imenso remorso, Fedra se enforca.140 É interesante como a
mitología grega age como uma didascália implícita no texto dramático em El mejor

140

Cf. KURY, op. cit, p. 149.
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mozo de España. Vejamos como há uma confluência de mitos nacionais com os
mitos clássicos:
1. Dom Fadrique aconselha Dom Fernando a afastar-se da casa de Celinda, da
mesma forma como Hermes aconselha Odisseu a não entrar na casa de Circe. Na
réplica de Dom Fadrique, este aviso está bastante explícito nas réplicas a seguir:

Fadri. Guarda de tocar los pies
en el umbral de la puerta,
que hay mil hechizoz aquí.
Celin. ¿Vuestra Alteza mismo?
Fern.
Sí.
Fadri. ¿Mas que si la ves abierta,
que te has de entrar? Y a la fe
que no has de poder salir. (Idem)

Vejamos agora a mesma situação na Odisseia, com Hermes e Odisseu que
vai ao encontro de seus homens, presos no lar de Circe:

Hermes lançou-se a mina frente, caduceu-de-ouro, pouco antes da morada enorme, ícone
de um mozo imberbe cuja adolescência é grácil.
Tomou-me a mão e dirigiu-me tais palabras:
‘Aonde vais, infeliz, sozinho pelo cimo,
ignaro do lugar? Teus nautas foram presos
por Circe: porcos. vivem em pocilgas torvas.
Queres livrá-los? Pois garanto que não voltas,
mas permanecerás como eles lá. Desejo
te poupar, ou melhor, salvar da atrocidade,
Entra com este fármaco no lar de Circe,
que afastarás o dia fatal de tua cabeça. (HOMERO, X, vv. 277-88)

Neste fragmento, Hermes, como Dom Fadrique teme o pior para os ‘herois’:
ser enfeitiçado pelas feiticeiras. Ambos, além do conselho, lhe mostram uma
estratégia para que o feitiço seja em vão. Dom Fadrique pede para que o rei não
pise no umbral da porta, enquanto Hermes ofrece um antídoto contra as porções de
Circe.
Ambos os textos possuem signos gestuais. No texto dramático, estes verbos
mandativos ( não pise, bebe este fármaco) atuam como didascálias implícitas para a
realização do texto em cena. No caso de El mejor mozo de España, o ator fará o
gesto de pisar no umbral da porta presente no cenário ou imaginária. Sobre as
didascálias implícitas e seus valores visuais, Ignacio Arellano diz:
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El diálogo teatral incluye la mayor parte de las didascálias que organizan
la representación: puede decirse que el texto teatral es en este sentido
radicalmente distinto del texto lírico o narrativo: estas didascalias exigen,
implican una puesta en escena, una visualización material, y provocan en la
lectura la visualización imaginativa.
ARELLANO, 1999, p. 226

Esta visualização também vai depender do acordo, da adesão do público e do
gestual do ator ser convincente. Mas sem as didascálias, os gestos talvez não
tenham éxito no imaginário do espectador. Logo, as didascálias implícitas, em certos
momentos da representação, são fundamentais para que determinadas informações
sejam bem sucedidas. Logo, o discurso verbal ou o ‘decorado verbal’, seguindo os
conceitos de Arellano, a visualização do espetáculo ajudam ao espectador a ampliar
sua visão imaginativa, já que ele, o espectador, com uma só olhada não abarca
todos os pormenores presentes no palco. É o momento em que a linguagem teatral
auxilia o visual. Arellano, inclusive cita Luis Vélez de Guevara, em sua comédia El
príncipe Escanderbey

141

quando diz que “adonde la retórica dio envidia a la pintura

y aun parece trocaron colores.” (Idem, p. 221).
Lope de Vega buscou no texto principal de Homero as personagens
importantes para que Odisseu retornasse à Ítaca. Logo, para a sua chegada, os
deuses, donos dos destinos dos homens, necessitam de outras vozes que se
comunicam. Na estrutura interna da obra, as cartas, bilhetes, avisos, discursos,
qualquer texto dão coesão e continuidade para fechar a narrativa no ponto almejado.
Por isso, Martin leva uma carta à Isabel de Castela e Celinda entrega uma carta a
Dom Fernando, os dois canais de comunicação são códigos teatrais que dão
continuidade e justificam as próximas cenas. A presença desses elementos sobram
na literatura barroca e retratam, simultaneamente, o veículo de comunicação que
formam os arquivos históricos da época.

Agora sistematizando o paralelismo Circe – Celinda:
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Esta obra está digitalizada no Centro Virtual Cervantes a partir da publicação original de Parte
veynte y ocho, de comedias de varios autores., In.: Huesca : por Pedro Bluson, 1634, p. 217-34.
Localización: Biblioteca Nacional (España). Disponível em:> http://www.cervantesvirtual.com/obra/elprincipe-escanderbey/>. Acesso em 12 de novembro de 2014.
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Procura enfeitiçar Odisseu.

Circe

Tem Hermes como aliado de Odisseu.
Passa a aliada de Odisseu no retorno à Itaca.
Suspeita por poder enfeitiçar Dom Fernando

Celinda

Tem Dom Fadrique como aliado de Dom Fernando.
Dá a carta com as iniciais I e F como ícones de união.

Esses são alguns pontos de contato entre os mitos clássicos e nacionais. Com
uma analogia entre um mensageiro do Zeus e um mensageiro de Henrique IV, entre
uma feiticeira do panteão de Zeus e uma feiticeira moura batizada, Lope de Vega
eleva o argumento da obra e eleva, da mesma forma, por consequência indutiva, a
imagem dos reis católicos.

3.6

Da pobreza da infanta ao poder da rainha

Veremos agora como a retórica no teatro vai tratar a pobreza da infanta como
uma estratégia para pressioná-la ao casamento. Outro ponto importante nesta seção
é perceber o recurso teatral para trazer o espectador à passagem de pobre princesa
a rainha de um dos reinos mais ricos da história do Ocidente.
Procurarei mostrar como esta passagem é importante para a realização de
cenas de grande valor dramático, para a persuasão do espectador e afirmação o
teatro lopesco como um teatro de propaganda da memória histórica e do reinado
vigente.
Lope de Vega deseja que o seu espectador assimile uma imagem

de

sucesso. Com isso, em El mejor mozo de España, o dramaturgo mostra uma
passagem, uma inicialização no poder. Isabel de Castela, pela constância de sua
personalidade heroica, atravessa os limites que definem a pobreza e o poder.
Mostrar a situação financeira de uma jovem oprimida por um irmão déspota e depois
a sua mudança de status a uma rainha da união dos reinos de Castela e Aragão é
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também manipular, isto é, valorizar a imagem e incutir um ideal baseado na
conquista e na mudança de um estado de fragilidade financeira e comportamental
para outro de riqueza e poder.
No primeiro ato, Isabel infanta já se queixa das perseguições de seu irmão, no
sentido de fazê-la casar-se sob sua escolha e ocasião, além da falta de recurso para
o seu sustento.

Isab.
Juana.
Isab.

Juana.

Isab.
Juana.
Isab.
Juana.

A extraño tempo he llegado.
Pero mudanza ha de haber
Hoy no tienes que comer.
Dale ese anillo a un criado.
Persígueme el Rey, mi hermano;
mal le aconsejan de mí.
A mi madre apenas vi.
Todos se cansan en vano;
que ha de vencer tu verdad.
Tú reinarás en Castilla,
tú vendrás a reducilla
a su antigua libertad.
Mal aconsejado Enrique
no me ha de querer jurar.
Solo en Castilla un lugar
hay que tu remedio aplique.
¿Lugar para mí seguro?
¿Cómo se llama?
El casar. (I, p. 1048.)

O diálogo entre a infanta e Juana está dividido em:
1. fato: “A extraño tempo he llegado”
2. causa: “Persígueme el Rey, mi hermano”
3. consequência: “Hoy no tienes que comer.” e “no me ha de querer jurar.”
4. suposição:“Tú reinarás en Castilla,” , “Tú vendrás a reducilla/a su antigua libertad.”
5. solução: “El casar.”
A organização argumentativa dada pelo dramaturgo a este diálogo reforça
duas possíveis opiniões diferentes:
a) Para a infanta Isabel: Ser jurada rainha é a solução para a sua pobreza.
b) Para Juana: Casar é a solução para todos os conflitos, inclusive para a pobreza.
Nessa dialética, a condução de Juana é essencial para que a infanta se case.
A necessidade também é um argumento decisivo. Juana possui uma perspectiva do
feminino como índice de submissão ao masculino, pois caberia à infanta Isabel
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somente casar-se para que viesse a ter um local seguro, uma base, um suporte
financeiro e masculino. Este prognóstico fica explícito no argumento metafórico
seguinte:

Isab.
Juana.

Isab.

Juana.
Isab.

¿El casar?
Sí, porque es dar
a tu verde hiedra un muro.
Aunque eres de tal valor,
eres, señora, mujer.
Sin muro, no ha de poder
crecer tu vida y tu honor.
Si es destos reinos el bien,
digo que quiero casarme;
pero en el determinarme
consiste su mal también.
No puedes en esto errar.
Antes sí, que la razón
del reino, a esta pretensión
a muchos ha de llamar;
y como se ha de escoger
uno solo, no sabemos
si el mejor acertaremos. (Idem)

A metáfora usada por Juana afirma a importância do homem em uma
sociedade patriarcal, monárquica: a mulher é metaforizada a uma hera (planta
herbácea) e o esposo ao muro. A era só cresce e toma forma se tiver um suporte (o
muro). Em outras palavras, a mulher depende essencialmente de um homem como
um suporte para estar segura e fazer valer a sua vida e honra. Após esta reflexão
vinda de uma dama de companhia como dona da razão, Isabel de Castela decide se
casar. Porém, Lope de Vega emprega o argumento da conveniência na réplica de
Juana. Casar-se será a solução para a situação pela qual passa Isabel de Castela.
Por outro lado, casar-se também pode ser conveniente para os Estados ibéricos: (“tú
vendrás a reducilla / a su antigua libertad.”). Essa antiga liberdade certamente é uma
referencia à época sem o domínio dos mouros.
Este argumento de Juana de ordem da conveniência, mais precisamente, a
conveniência entra na questão do fim e do meio. É conveniente casar-se (meio) ,
tanto para o real pessoal, quanto para o real político (fim). Chaim Perelman trata
desta forma de argumentação no grupo de argumentos baseados na estrutura do
real. (2002, pp.311-7). Para o pensador:
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Alguns fins parecem tanto ou mais desejáveis quanto mais fácil é a sua
realização. Assim, é útil mostrar que, se até agora não se obteve sucesso, é
que se haviam ignorado os bons meios, ou que se havia descurado de
servir-se deles. Notemos, a esse respeito, que o impossível e o difícil ou
seus opostos, o possível e o fácil, nem sempre se referem à impossibilidade
e à dificuldade técnicas, mas também às morais, ao que se opõe a
exigências, ao que se acarretaria sacrifícios que não se estaria disposto a
assumir. (PERELMAN, 2002, p. 312)

Como observa Perelman, ao não se atingir um fim, pode não ser pela dificuldade dos
meios, mas por questões morais, por não desejar o sacrifício que este ou aquele fim
acarretaria. Este é o caso da dialética entre Juana e Isabel em relação ao
casamento como meio para se obter glória e honra. Isabel não está disposta a
passar por isso para lograr tal fim, mesmo sendo os meios extremamente fáceis,
pois ela é cortejada por todos os pretendentes no decorrer do ato. Trata-se de uma
lógica de valores. Um meio louvável para Juana pode ser execrável para Isabel.
Ambas as personagens argumentam sobre fim e meio e parece que os argumentos,
a priori, não estão de acordo sobre o fato de que, segundo Perelman, os fins
valorizam os meios. Mas somente quando este é eficaz, ou seja, der menos trabalho
ou menos sacrifício. Para Isabel de Castela, o argumento de Juana não considera
esta dificuldade e risco. Em sua réplica, são consideradas hipóteses em antíteses:

Isab.

Si es destos reinos el bien,
digo que quiero casarme;
pero en el determinarme
consiste su mal también.

No jogo de palavras, há meios incertos para um fim, com graves consequências.
a) fim: o bem dos reinos.
b) meios: casar-se
c) consequências: bem ou mal, pois como só se casa com um, não se sabe se este
será o certo. Se for, será o bem para os reinos; caso contrário, será um grande mal
para eles.
Esse jogo de retórica define exatamente os conceitos de fins e meios. O
dramaturgo constrói teatralmente uma infanta Isabel cautelosa e consciente de suas
decisões, aquela que pensa no povo, mas nunca submissa à voz masculina. Mesmo
passando por graves intempéries como a pobreza, a perda da liberdade, a pressão
da França e de Portugal, as questões de sucessão, ela decide pela felicidade dos
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reinos, do povo de Castela. Esta confecção de uma personagem que se sacrifica
pelo povo é uma mostra de como o teatro barroco manipulava a

formação da

imagem da nobreza.
Entretanto, a pobreza foi um dos fatores que levaram a infanta a ouvir seu
irmão que lhe exigia casar-se somente com quem ele viesse a indicar ou consentir.
Para ratificar estas questões postas por Lope de Vega, há mais uma citação da sua
pobreza, agora na réplica de Henrique IV ao jurá-la herdeira legítima, após a morte
de seu irmão Alfonso:

Rey.

Isab.

Rey.

Isab.
Rey.
Isab.
Rey.
Isab.
Rey.
Isab.

Muy a propósito hablas.
Quiérenme mal en Castilla:
la causa que muchos hallan
es no tener sucesión,
y otras mil cosas que tratan
desvalidos y envidiosos
que pudiera en la batalla
de Olmedo castigar bien;
pero la infame venganza
es indigna de los reyes,
y siempre la piedad santa
lo que les da mayor nombre,
mayor gloria, mayor fama.
Yo he perdonado mi injuria,
yo te he jurado; yo, hermana,
he hecho lo que tú quieres;
que tú me obedezca falta,
en justo agradecimiento.
Como tú tengas constancia
en no volver a tus cosas,
que en España y en Italia,
y en Francia y en todo el mundo
desigualmente te tratan,
cumpliré lo prometido.
Pues come conmigo, hermana,
y hágate el cielo dichosa,
tanto, que de toda España
y lo demás Reina seas.
Por no pagarte en palabras
solo, me pongo a tus pies.
Levanta, Isabel, levanta.
Dícenme que estás muy pobre.
Estoy muy necesitada.
Esto haré que te den dineros.
¿Tienes deudas?
Cosa es clara,
Yo haré al Marqués de Villena
que a todas tus deudas salga.
Beso mil veces tus pies. (I, p. 1052)

Após Henrique IV exigir obedência, promete à irmã saudar suas dívidas e
dar-lhe dinheiro. Esta promessa é mais um argumento persuasivo que Henrique IV
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usa para convencer sua irmã. A escolha do consorte de Isabel pelo seu irmão é
Pedro Girón de Alcuña Pacheco (Mestre de Calatrava) em troca de favores e
interesses, o que resultou em sua morte repentina ao ir casar-se com sua noiva
prometida pelo rei.
Nesse trecho, há um imenso trabalho de argumentação persuasiva por parte
de Henrique IV. Após jurar sua irmã como herdeira, ele lhe exige o casamento. Um
dos argumentos é a acusação indevida feita a ele. Também cita a morte de seu
sucessor Afonso, mas há outras coisas que deixam suspensas pelo caráter injurioso.
Este argumento se mostra inconsistente, pois não há provas de serem acusações
injuriosas e também não explicita que outras acusações são essas. Logo, percebese que este argumento foi colocado pelo rei somente com valor de ampliação de sua
imagem bondoso, aquele que a todos perdoa. O rei perdoa o Marquês de Villena, o
Duque de Nájera e Dom Gutierre ao participarem do exército do seu irmão e opositor
Alfonso de Castela:

Rey.

Nájera.

A todos los perdono, a todos digo,
sin excetar ninguno, que las armas
haya tomado contra mí.
Los cielos,
de quien eres imagen tan piadosa,
tu vida aumenten, generoso Enrique,
pues victorioso, a todos perdonaste,
y ofendido a ninguno castigaste. (I, p. 1047)

A réplica do Duque de Nájera mostra o resultado de um argumento persuasivo
que tem como base a misericórdia e a generosidade, o que vem a elevar a sua
imagem como um exemplo a ser seguido. Assim como Jesus é imagem a
semelhança do Pai, o rei Henrique IV também é “imagen tan piadosa de los cielos”.
O rei Henrique IV introduz o argumento do perdão como valor cristão, porém para
sua autovalorização.
Agora com Isabel, o rei retoma o mesmo argumento com referência à segunda
batalha de Olmedo (1467), de onde saiu vitorioso contra as tropas de seu irmão,
também herdeiro ao trono, Alfonso de Castela. Ele poderia ter castigado todos os
que defenderam o seu opositor, mas empregou o argumento do perdão cristão. Na
construção desse argumento há um elemento anafórico mayor (mayor nombre /
mayor gloria / mayor fama) e com ele uma citação indireta a Deuteronômio 26:19:
“Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra muito acima
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de todas as nações que ele fez e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o
seu Deus, conforme ele prometeu.” Deuteronômio é um texto de salvação e
estabelecimento de regras como agradecimento. Este versículo trata da obediência
aos mandamentos de Deus. Diz o Deuteronômio que os arameus foram
escravizados pelos egípcios. Salvos, em nova terra, deveriam colher frutos e dar
dízimos do terceiro ano de plantio e colheita aos pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros
e levitas, além de erguer o nome do Senhor.
Por analogia ao texto bíblico, Henrique IV cobra obediência da irmã por
salvá-la das dívidas, por jurá-la herdeira da ‘nova terra’ que será Espanha. O Foi
nessa temática que Lope de Vega construiu o diálogo entre irmãos e reis. Caberá á
Isabel de Castela obedecer às suas regras como forma de agradecimento.
Com este argumento do perdão, da misericórdia, da generosidade e do
agradecimento, realiza-se um artifício do dramaturgo para elevar a imagem do rei
Henrique IV ao tratá-lo, na situação teatral, como analogia a Jesus Cristo. Mesmo
que, por trás do perdão, haja uma exigência Esta é a máxima analogia de
construção de uma imagem elevada e superior a qualquer outro mito histórico.
Entretanto, é um recurso irônico, pois não é a proposta do dramaturgo que Henrique
IV seja relacionado a Jesus Cristo, mas deixar para o seu público uma imagem de
um rei egocêntrico e manipulador. O foco da bondade e heroísmo está nos reis
católicos e não no antecessor. Por isso, Lope de Vega, ao colocar um rei
misericordioso, também coloca os interesses nesse perdão. A retórica, assim, é uma
ferramenta importante para compreender a construção das personagens e ampliar a
leitura de uma obra rica em conhecimentos dos mitos, inclusive os bíblicos.
Outro argumento empregado pelo rei com finalidade mandatária é o
argumento da reciprocidade, já, analisado. Vejamos como este argumento é
eficiente, quando tem fatos comprobatórios:

Yo he perdonado mi injuria,
yo te he jurado; yo, hermana,
he hecho lo que tú quieres;
que tú me obedezca falta,
en justo agradecimiento. (I, p. 1052)

1. O rei busca convencer com a primeira pessoa: “yo he perdonado / yo te he
jurado / yo he hecho lo que tú quieres;”.
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2. Depois o que espera do interlocutor, com a segunda pessoa: “que tú me
obedezca”.
3. Lança mão do argumento da reciprocidade justa, como persuasão: “em
justo agradecimento.”
A simetria do argumento da reciprocidade, vista na seção 3.1.3, p. 211,
apontada por Chaim Perelman é posta como uma justiça particular. O que justifica
na didascália (Lope de Vega, p. 1052), Lope de Vega retirar todas as demais
personagens da cena, após o ritual do beija mão, deixando em cena somente o rei e
Isabel de Castela. Na reciprocidade não há justiça oficial, somente um acordo e uma
exigência. Assim será a relação simétrica:

a) a ajuda do irmão
b) a exigência como rei
c) a retribuição como irmã
Estas são as situações identificadas e usadas pelo rei em seu argumento de
reciprocidade. Entretanto, em seguida, Henrique IV ameniza a tensão causada pela
exigência à Isabel com um convite para cear, compromisso de saudar as dívidas,
receber algum dinheiro para amenizar seu estado e saudação (Reina seas).
Não se pode esquecer de que a retórica aristotélica trata da argumentação
persuasiva. Podemos, portanto, considerar o discurso de um rei como um discurso
de poder, autoridade, baseado no prestígio do orador, mais que um discurso
persuasivo especificamente. Em outros termos, onde há o discurso da lei não há
persuasão. Entretanto, mesmo sendo um discurso racional, nas réplicas do rei
encontramos muitos aspectos persuasivos de grande arbitrariedade. Primeiro a
exigência de quem está no comando, depois a persuasão pela bondade e simpatia.
Entretanto, no trecho citado, o rei Henrique IV busca convencer sua irmã pela
questão do agradecimento e da consciência. Ele não pede tais questões, ele as
exige como se fossem questões lógicas, quase axiomáticas. O rei prefere usar o
argumento da reciprocidade que o discurso ditatorial, assim, é mais fácil a persuasão
de Isabel de Castela. Uma maneira maniqueísta, pois antes de exigir, ele a faz
princesa, oferece uma vantagem, para depois cobrá-la. Perfeitamente podemos
dizer que o dramaturgo segue a famosa frase “Apanham-se mais moscas com uma
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colher de mel do que com vinte tonéis de vinagre?”142. Grande coincidência ser de
Henrique IV da França o argumento que será empregado pela personagem
Henrique IV de Castela. Uma mostra da genialidade do dramaturgo Lope de Vega.

O jogo de argumentos de reciprocidade com analogias ao discurso bíblico dão
a esta cena uma tensão que favorece à atuação. Por isso, Lope de Vega não poupa
a movimentação em cena, o ritual de beijar mãos e pés, a ênfase do discurso
mandatário do rei, ou seja, uma possibilidade de trazer à cena uma teatralização.
Outro fato importante é que, além de o ritual de juramento ser uma confirmação do
poder, não deixa de ser uma maneira de preparar a irmã para conduzi-la ao
casamento, ou seja, a obedecer a sua vontade, que seria casá-la com o aliado
português Mestre de Calatrava Pedro Téllez de Girón, que falece em Villarrubia de
los Ojos, a caminho de finalizar seu casamento com Isabel. Sua morte se dá de
forma misteriosa, após o caso conhecido como a Farsa de Ávila.
Após um breve comentário, as réplicas e a situação de pobreza apresentada
pela peça estará mais apropriada para uma análise com base no teatro e nos
argumentos empregados pelas personagens.
Tais dívidas herdadas do regime anterior aos reis católicos eram muito altas e
por isso tiveram que empreender uma reforma monetária e jurídica. Inclusive, uma
reforma, por menor que fosse, foi necessária também para afirmar um novo reinado.
Segundo o historiador John Edwards:

La riqueza del real tesoro era fundamental para la fortaleza de la
“absolutista” monarquía castellana y desde el principio de su reinado, Isabel,
igual que su esposo, comprendió a la perfección la importancia de
restablecer los ingresos de la Corona, que habían quedado gravemente
reducidos bajo la administración de su hermanastro. En teoría esto debía
haber sido tarea bastante difícil, ya que en los dos siglos anteriores y en
contraste con lo que ocurría en la Corona de Aragón, los gobernantes
castellanos se habían otorgado a sí mismos una libertad casi total para
exigir impuestos y rentas.
EDWARDS, 2007, p. 58

Esta revisão dos impostos e das arrecadações do comércio e do clero foi uma
estratégia de revogação de direito da monarquia, no caso de Henrique IV. Isto quer
dizer que uma das primeiras ações dos reis católicos foi rever todos os benéfices do
142

Frase atribuída a do rei Henrique IV da França (1655-1610). MANSOUR, Chalita. Os mais belos
pensamentos de todos os tempos. 4 Edição. Rio de Janeiro: Assoc. Cultural Internac. Gibran. pág. 73.
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reinado anterior, apesar de o seu reinado ter sido pouco atuante nos dez primeiros
anos e, segundo o historiador, não houve muitas mudanças no sitema tributário. Os
reis católicos continuaram com as arrecadações da aduana e dos outros países
como pagamento de dízimos maritmos de 10% (cito Edwards, p. 58), além da
cobrança de impostos dos cristãos conversos e requisição dos bens totais dos
judeus que se negavam à conversão. Porém há muitos índices nas crônicas de que
os reis católicos atuaram mais na reforma judiciária a fim de punir os crimes contra
os bens monárquicos do reino anterior. O cronista Hernando del Pulgar cita:

E luego que comenzaron a reynar ficiéron justicia de algunos homes
criminosos é ladrones que el tempo del Rey Don Enrique habían cometido
muchos delictos é malefícios: é con esa justicia que ficiéron, los homes
cidadanos é labradores é toda la gente comun desejosos de paz estaban
alegres, é daban gracias á Dios, porque veian tempo en que la placia haber
piedad destros Reynos, con la justicia que el Rey é la Reyna comenzaron á
esecutar: porque cada uno pensaba dende en adelante poseer lo suyo sin
recelo que otro forzosamente gelo tomase. É allende de la afición que los
pueblos tenían al Rey é á la Reyna, con esta justicia que administraban
ganaron los corazones de todos de tal manera que los buenos les habian
amor, é los malos temor: los hombres bellicosos y escándalosos que habían
cometido crímenes en los tiempos pasados, vivian en gran miedo, y estaban
alterados é muy prestos á bollicios é guerras por escapar de la justicia que
se esecutaba.
PULGAR, II, cap. I, p. 33

Claro que a crônica de Hernando del Pulgar foi escrita a pedido dos próprios
reis católicos e, por isso, as fontes, as informações, a linguagem economiástica, todo
o texto estão manipuladas por um discurso favorável aos reis. Porém a crônica ainda
é uma das melhores fontes para lograr um quadro geral de uma situação histórica
bastante distante cronologicamente pensando.
Com as citações de um historiador contemporâneo e do cronista oficial dos
reis católicos podemos endossar a réplica de Martin a Don Gutierre para ratificar tal
situação econômica no início desse reinado:

Mart.
Gutie.
Mart.
Gutie.
Mart.

Y a mí,
¿no me paga nadie aquí?
¿Qué hay, Martín?
Que vine en vano.
Agora hay grande pobreza;
tiempo habrá para pagar.
Aun tengo que la prestar,
si lo ha menester su Alteza. (I, p. 1049)
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Com esta réplica, fica clara a situação de pobreza do início do reinado dos reis
católicos, bem como anterior ao casamento.
Outro ponto importante está nos últimos versos, nos quais Dom Gutierre e
Martín defendem um reino liderado por uma mulher:

Gutie.

Mart.

Gutie.
Mart.

Todos la hemos prestado.
Ven, y con ella camina,
que es la mujer más divina
que ha puesto el mundo en cuidado.
Mándame dar de comer,
y trotaré como postra;
que pues no hace la costa,
no habemos de perecer.
Tu cuidado lo merece,
y ella merece servilla.
¡Viva Isabel de Castilla,
Que es mujer que lo merece! (Idem)

Como dito, a construção de Isabel de Castela na obra de Lope de Vega não foi
de submissão à figura masculina. O seu casamento não passou de uma estratégia
para evitar a perda da hegemonia de Castela, mesmo que, no tempo diegético de El
menjor mozo de España, haja uma construção prosaica de uma união traçada pelo
destino e pela força do amor. A este temor de um reino com mãos femininas
encontramos um dado interessante. Isabel de Castela recebia muitos conselhos de
como governar, inclusive de Martín Alonso de Córdoba (d.s.-1476), frei agostinho.
Ele dedicou uma obra didática do bom comportamento feminino no casamento,
baseado nas mulheres que floresceram no século XV e no modo como se deve
governar. A obra se chama Jardín de nobles doncellas (1468-1469).143

Algunos hombres, señora, de menor entendimiento y tal vez carentes del
conocimiento de las causas Morales y no habiendo leído las páginas de
crónicas de tempos pasados, pensaron que era cosa mala que un reino u
otra forma de gobierno caiga en manos de mujeres, pero como explicaré
144
más adelante, yo soy de contraria opinión.

As crônicas as quais se refere Frei Martín Alonso de Córdoba também
aparecem na Crônica dos Reis Católicos de Hernando del Pulgar:

143
144

EDWARDS, John (op.cit., p. 22-4)
Frei Martín de Córdoba (1468-1469), apud EDWARD, 2007, p. 23.
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(...) e por consiguiente venia de derecho al Rey Don Fernando su fijo,
marido desta Reyna Doña Isabel, la cual decían que no podía heredar estos
Rynos por ser muger, aunque venia por derecha línea. Decian asimismo,
que ansí por pertenecer al Rey la submision destos Rynos, como por ser
varon, le pertenecia la gobernación dellos en todas cosas, é que la Reyna
su mujer no debía entender en ella. Por parte de la Reyna se alegó, que
segun las leyes de España, é mayormente de los Reyes de Castilla, las
mujeres eran capaces de heredar, é les pertenecia la herencia dellos, en
defeto de heredero varon descendiente por derecha línea: lo cual siempre
había seydo usado é guardado en Castilla, según parecía por las Crónicas
antiguas, do se falla, que Ormisinda fija del Rey Pelayo en defeto de
heredero varon heredó el Reyno de Leon, é casó con Silon, é subcedió por
Reyna en el Reyno, por defeto de heredero varon que debiese subceder.
Otrosí Doña Sancha, por fin de su hermano el Rey Don Bermudo, subcedió
en el Reyno de Leon, é casó con el Rey Don Fernando el Magno. Doña
Elvira Reyna de Navarra subcedió ansimismo en Castilla que estónces era
Condado, é luego su fijo Don Fernando ovo el reyno de Castilla, é fue el
primero que se llamó Reu della. Doña Urraca que casó con el Conde Don
Remon de Tolosa, subcedió en los reynos de Castilla é de Leon por fin del
Rey Don Alonso su padre, que ganó a Toledo: é después casó con Don
Alonso rey de Aragón. Doña Berenguela la fija del Rey Don Alonso de
Castilla el que venció la batalla de las Navas de Tolosa, subcedió en el
reyno de Castilla por fin de su hermano el Rey Don Enrique el que murió
niño en Palencia. Doña catalina fija del Duque de Alencastre, fue jurada por
todo el Reyno en concordia por primogénita heredera de Castilla, con su
esposo el Rey Don Enrique fijo del Rey Don Juan el primero, bisaguelo
desta Reyna. É alegaron que no se fallaría en ningun tiempo, habiendo fija
legítima descendiente por derecha línea transversal, como era el Rey Don
Juan de Aragon. Acerca de la gobernación del reyno, se alegó, como á
proprietaria del reyno.
PULGAR, II, cap. I, p.32

Ambos os autores apresentam uma boa quantidade de exemplos de mulheres
bem sucedidas em seus reinados citados pelo cronista dos reis católicos. Esta
crônica de encomenda é uma estratégia para persuadir aqueles que se opunham ao
governo feminino de Isabel de Castela e também uma forma de usar a crônica como
aparato de propaganda. Principalmente porque o cronista substituiu Alonso de
Palência145 nessa função, já que este se mostrava um opositor declarado ao
governo liderado por uma mulher e favorável a Herique IV. Na Crônica de Enrique
IV, Alonso de Palência critica fortemente o reinado de Isabel de Castela, não só pela
sua arrogância, mas também por ser mulher. Segundo Alonso de Palencia (19731975, apud. EDWARDS (2007, p, 31): “La arrogância y el massivo poder de Isabel
no la disponía en modo alguno a aceptar las normas del gobierno que, desde los
siglos más remotos, han favorecido el varón.” John Edwards ressalta que o cronista,
após as críticas a Henrique IV pelo seu aspecto afeminado e impotente, passou a
145

O John Edwards emprega em sua obra Isabel y Fernando – Construcción de um régimen Alfonso,
mas na crônica, publicada por Atlas (ver abaixo) (1073-1975) está Alonso. Preferi esta escrita por ser
o historiador inglês seu texto ser traduzido para o español.(ver bibliografia).
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fazer frequentes críticas à rainha de ordem político-administrativas, como também
em termos sexistas.
Evidencia-se, assim, que a apresentação da situação econômica de Isabel de
Castela em El mejor mozo de España é uma informação baseada na estrutura do
real histórico. Porém, na estrutura do drama, tem a função de formar uma imagem
virtuosa e perseverante de uma rainha. Lope de Vega procura levar ao público uma
mulher que abdicou de suas convicções para o bem do povo de Castela, uma
mulher que conseguiu passar por privações para alcançar a posteridade e a
memória histórica de uma nação. Por mais que ele a apresente totalmente pobre e
individade e, por indução, levar o espectador a pensar no sei interesse em se casar,
a imagem final é de heroína. Também não podemos deixar de citar a importância
desta apresentação para a teatralidade. O contraste visual e gestual entre uma
princesa pobre, que entrega suas joias para pagar o serviço de um criado (“dale
esse anillo a um criado” - I, p. 1048) e a rainha de um império ao final é uma das
estratégias teatrais para manter o conflito em cena.
Desta maneira, supondo que o espectador já sabia do fim do enredo, pois se
trata de uma obra de argumento histórico, Lope de Vega carrega os dois primeiros
atos de um tom dramático, de oposições e de conflitos de interesses pessoais e
políticos a valorizar cada ato. O terceiro se encarrega de mostrar como se dá a
transposição de princesa pobre à rainha rica e poderosa. Não deixa de ser o uso do
teatro para trazer a glória do passado ao presente da encenação com a finalidade de
persuadir a plateia ao interesse pelo argumento teatral e formar imagem de poder
dos reis e sua dinastia.

3.7 O destino da trama no disfarce dos reis

Nesta seção, vamos analisar a analogia entre o disfarce das personagens
homéricas e os disfarces dos reis católicos, além de vislumbrar a importância do
disfarce, enquanto técnica teatral, no sentido de dar continuidade à trama.
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De todos os estratagemas presentes na literatura universal, o disfarce já
aparece nos textos mais remotos. A mitologia grega já apresentou a lenda de
Vertumno146, o qual se disfarçava do que quisesse para chamar atenção da ninfa
Pomona. Porém, a Odisseia é a épica dos estratagemas. No primeiro canto, Palas
Atena visita Telêmaco disfarçada de Mentes, rei dos táfios, para convencê-lo a
contestar o abuso dos pretendentes de sua mãe e a viajar em busca de notícias de
seu pai.147 Outros estratagemas seguem nos demais cantos. Penélope desmancha a
manta, à noite, e adia o casamento indesejável; Odisseu coloca cera nos ouvidos de
seus homens para eles não ouvirem as sereias e não se jogarem ao mar; Atená se
disfarça de Iftima para entrar no sonho de Penélope; Odisseu disfarça seus homens
com peles de carneiro para fugir do Ciclope; Atená disfarça Odisseu de mendigo
para entrar em Ítaca e na sua casa sem ser reconhecido pelos pretendentes de
Penélope que pensavam que ele já estivesse morto. Percebemos que o disfarce
como estratagema é uma constante na épica homérica.
Além do disfarce, o travestir-se, o transfigurar-se também estão presentes em
muitos textos, como vimos em O Anfitrião de Plauto. Júpiter toma a imagem
(transfigura-se) de Anfitrião para deitar-se com sua esposa Alcmena:

Antes de ter partido para a guerra engravidou sua mulher Alcmena. Ora eu
acho que vós conheceis de que espécie é meu pai, como dá rédea solta às
suas inclinações e como está pronto a apaixonar-se pelo que lhe agradou
alguma vez. Começou a gostar de Alcmena sem que o marido soubesse,
usufruiu do corpo dela, e emprenhou-a com seus abraços. E agora, para
que saibais perfeitamente como é tudo isto, dir-vos-ei que ela está grávida
dos dois, de seu marido e do supremo Júpiter. Meu pai está agora lá dentro
deitado com ela e é exatamente por isso que hoje a noite é maior, para que
ele possa ter todos os prazeres que lhe apeteçam. E tudo isto ele o faz sob
o disfarce de Anfitrião. Agora para que vos não admireis de eu ter vindo
assim vestido, com este aspecto de escravo, vou expor-vos, como coisa
nova, o que é já velho e antigo; é exatamente por isso que eu apareço
vestido duma nova forma. Meu pai, Júpiter, que está lá dentro, tomou a
fisionomia de Anfitrião e todos os escravos que o veem julgam que
efetivamente é ele, tão facilmente muda de pele quando quer. Eu tomei para
mim o rosto de Sósia, que foi para o exército com Anfitrião para poder assim
servir a meu querido pai e para que a gente de casa não perguntasse quem
eu sou ao verem-me andar por ela.
PLAUTO. Prólogo, s.d.

O disfarce de Júpiter tem como objetivo entrar em um espaço alheio sem ser
reconhecido e assumir outra identidade para lograr algum benefício. Esta estratégia
146
147

Ver em: KURY, Mário da Grama. op. cit. p. 400.
HOMERO, op. cit, p. 505. (Sumário dos cantos)
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permite dar continuidade ao enredo e este é o fundamento do disfarce na literatura.
Podemos dizer que tal continuidade permitida pelo disfarce pode ser apenas um
entretenimento para o público, mas no texto literário é uma forma de iniciar um
conflito, como vimos em Anfitrião, ou garantir o desfecho da obra, como na Odisseia.
Como recurso mimético, implica em uma presença a mais na estrutura do
texto, isto é, uma personagem adicionada à cena por outra. Também produz efeitos
visuais especificamente teatrais, pois não basta somente pôr o disfarce, é
necessário atuar. É nessa atuação que as peças estão calcadas. Porém, há de fazer
a distinção entre disfarçar-se, transfigurar-se e travestir-se. A base da diferença está
na morfologia dos termos.
1. Transfigurar-se, mudar de figura, de imagem. Há a intervenção de um
elemento mágico, místico que realiza a mudança da pele, da identidade física total
de alguém, geralmente conhecido. Na Odisseia, Circe transfigura os companheiros
de Odisseu em porcos, Atená muda a aparência para parecer-se com Íftima.
2. Travestir-se está relacionado ao gênero, uma troca de aparência pela
oposição ao sexo. O mito conhecido na Idade Média que se traveste de homem é o
mito da Papisa Joana ( século XIII). Ela se traveste para seguir o seu amado e, com
muitos bons estudos, acaba por se tornar papa. Seu reinando dura dois anos e
termina com um escândalo: ela fica grávida e morre durante uma procissão após dar
a luz a um menino no meio de toda a população.148Em Las dos doncellas de Miguel
de Cervantes, uma das novelas de Novelas ejemplares (1613)149, trata do tema da
repressão patriarcal com as personagens Teodosia e Leocádia. Elas se travestem
de homem para fugir de tal repressão.
3. Disfarçar-se é uma mudança de hábito, de roupagem com a ajuda de
movimentos e voz. Odisseu se disfarça em mendigo para adentrar no seu palácio.
Dom Fernando se disfarça em mozo de mulas para também entrar em Castela sem
ser conhecido.
E é nessa terceira categoria que encontramos outra confluência entre o mito
clássico e o mito hispânico. No disfarce, as duas personagens querem romper o
cerco que os pretendentes fazem para pressionar as mulheres que por eles
148

GOFF, Jaques Le. Heróis e maravilhas da Idade Média, Tradução de Stephania Matousek. 2. ed.
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Disponível em:<http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/IbrAmerTxt/IbrAmerTxt idx?type=HTML&rgn=div
1&byte=4358091>.Acesso em: 03 de fevereiro, 2014.

275
aguardam. Odisseu é aguardado por Penélope e seu opositor maior entre o grupo
dos pretendentes é Altínoo. Em El mejor mozo de España, Dom Fernando tem como
objetivo chegar à Isabel de Castela e romper o cerco do rei Henrique IV, e seu
opositor maior, Pedro Girón. Vamos às situações vivenciadas pelos dois heróis
disfarçados e ver como elas são similares.
A

primeira pessoa que Odisseu foi visitar em Ítaca foi o seu empregado

Eumeu. Lá, o cuidador dos cães e dos porcos, sem conhecer o patrão, deu-lhe
comida e bebida, espantou os cães que foram ao encontro do dono, e não
desconfiou da verdadeira identidade de Odisseu, mostrando-se fiel e afetuosidade a
seu rei:
Aos gritos, dispersou os cães de um lado e outro,
apedrejando-os. Disse então para o senhor:
“Por pouco os cães, ancião, não te destroçam, e eu
teria ouvido opróbios às carradas. Não
que os deuses não me deem razão para chorar:
lamento e choro o chefe, igual a um deus, e cevo
os porcos pingues para saciar a fome
de terceiros, enquanto o herói, quem sabe à míngua,
erra em país e pólis de outros linguajares,
se ainda sobrevive e avista a luz solar.
Entremos na choupana a fim de que me contes,
depois de te saciares de comida e vinho
ao bel-prazer, o quanto sofres, de onde vens.
(HOMERO, XIV, vv.35-47)

Situação similar está na cena onde Dom Fernando, já com o disfarce de ‘mozo
de camino’, é recebido por Martín, um criado, cuidador dos cavalos:

Mart.

Ramiro.

Mart.

Fern.
Mart.

¿Quién es aquese mancebo?
Que para ser del camino,
Viene entonado y mohíno.
Es en el oficio nuevo.
Su amo le quiere bien,
y a caballo le envió.
Camináramelo yo
desa manera también.
Entro a ver esos caballos.
¡Ah, galán! Entre conmigo.
Vaya por su parte, amigo;
que luego voy a pasallos.
Venga, pues, y beberemos;
que le quiero conocer. (II, p. 1062)

Martín não reconhece Dom Fernando, mas desconfia pelo porte e pelo
comportamento do suposto mozo de camino. A diferença de Martín para Eumeu é a
ironia. As réplicas de Martín são todas de reproche e ironia ao ‘mozo de camino’ com
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gostos e postura nobres. Na réplica seguinte esse caráter próprio do criado Martín
fica explícito:

Mart.

Fern.
Mart.

Fern.

Mart.

Fern.
Mart.
Fern,
Mart.
Fern.

Qué melindroso, y qué extremos!
Hombres emperejillados
no son para los caminos,
sino estos catavinos
alegre y despejados.
¿Qué vino se vende aquí?
Un vinillo razonable.
Abra, pues, la boca y hable,
¡pesar del diablo y de mí!
Mozo de a pie con valona,
polainita despuntada,
y con espuela dorada
y alfañicada persona,
¿para qué le traen acá?
Estoy recién desposado,
y a mi moza me ha labrado
todo lo que viendo está.
¡Que nunca topo yo quien
me dé a mí sino zarazas!
¿Trae alforjas o bizazas?
Eso y esotro también.
¿Tiene un hueso de tocina?
No, ¡por Dios!, que se acabó.
Adivináralo yo.
en efecto, ¿es bueno el vino?
Y tiene brío y retozo,
bachiller y picativo. (Idem)

Nessa cena, Martín testa o comportamento do ‘mozo de camino’ com
perguntas de cunho popular - tipo de vino, alforjas e bizaza (a qualidade do vino, uso
da bolsa de couro para viagem a cavalo, o gosto por toucinho). São elementos
próprios do vulgo. Dom Fernando, seguindo o seu disfarce, procura não despertar
suspeitas. Porém sua resposta final sobre a qualidade do vino quase o denuncia. O
mozo de camino descreve o vinho com desenvoltura de quem tem conhecimentos
sobre a arte de apreciar vinhos raros:

brío: elegancia, desenvoltura, galhardia
retozo: leveza
bachiller: linhagem
picativo: consistência,

277
Com esta réplica de Dom Fernando disfarçado, Lope de Vega traz humor e
dinâmica à cena. A plateia deverá sentir o equívoco de Dom Fernando pela
linguagem trabalhada pelo dramaturgo. São os traços da linhagem dos Aragão em
oposição ao disfarce de mozo de camino. O ator, nesta situação, terá extrema
ingeniosidade, pois sua indumentária não será condizente com o comportamento.
Podemos dizer que o rei se aproxima do vulgo pela indumentária, mas se mantém
afastado pelo procedimento e pelo discurso. Essa composição disfarce e identidade
é importante para compreender a teoría do teatro, pois a coerência da atuação está
em harmonizar estes dois elementos: o visual debe condizer com o gestual e com as
réplicas. Entretanto, no caso do disfarce de Dom Fernando, esta harmonia existe.
Porque o autor preferiu colocar em cena um nobre disfarçado, mas mantendo sua
linhagem, a natural nobreza, o que dá mais humor ao texto, pois o público já sabe
quem está disfarçado e quem ele será ao final: o rei de Espanha. Novamente
entramos no problema do enredo conhecido pelo público. Esta questão é resolvida
sempre com situações de tensão, ações inusitadas ou humor, o dramaturgo faz com
que o público

passe a interessar-se pelas novas situações apresentadas pelo

disfarce através de forte teatralidade. Em outras palavras, o que importa não é o
argumento central da obra, mas a roupagem que o autor lhe dá.
Como vimos, Martín e Eumeu são personagem que ratificam o disfarce dos
reis. Levam a tramoia para a sua revelação fantástica no desfecho, no desfazer do
conflito introdutório. Os dois têm final feliz, ao lado dos reis já unidos.
Outra personagem a desconfiar de Ginés (Dom Fernando) é a criada Isabel.
Ela observa a postura nobre do ‘mozo de camino’:

Isab.

¡Ay de mí, en cuantos años
en esta casa he vivido,
firme como piedra he sido,
tanto a propios como a estraños! Y desde que vi llegar
este mozo aragonés,
no acierto a mover los pies
donde le acierto a mirar.
¿Hay tan lindo talle y cara?
¿Hay tal presencia? (III, p 1065)

Isabel, criada, usa percebe algo diferente no moço aragonês. Suas perguntas
finais denotam um juízo de valor sobre um ‘mozo de camino’ com outros ares. As
perguntas são recursos retóricos para uma teatralização. Uma interrogação em um
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texto dramático impõe ao ator uma inflexão de voz, um gestual próprio para encantar
e persuadir o público. A criada Isabel expressa uma admiração por um homem
desconhecido e esta admiração é tida como prova de majestade, já que, mesmo
disfarçado, consegue encantar uma criada pelo refinamento não condizente com o
signo imposto pela aparência. A este respeito, Lopes Eire150 diz:

Ahora bien, además de las interrogaciones y las hipóforas que teatralizan un
discurso y lo convierten en dialógico, el lenguaje dispone de otras
estrategias dialógicas y teatrales que pueden también emplearse
persuasivamente en el discurso retórico. En efecto, con los tonos montantes
de las interrogativas conviven los tonos descendentes de los juramentos, las
afirmaciones patéticas y las expresiones teñidas de emoción. Con estas
últimas estrategias de teatralización, el orador insiste enfáticamente en la
profunda emoción que el embarga en le momento de ponerlas en juego, así
como en la seriedad y la carga patética del contenido de su aserto.
EIRE, 2010, p. 120

A hipófora de que cita o autor são as perguntas que interrompem a resposta
de outra pergunta anterior. As duas perguntas da criada Isabel, feitas com uma
entonação empolgante diante da aparência física do mozo de mulas, não esperam
uma resposta e elimina a possível resposta de Martín Esta teatralização
(hyphokrisis) visa à participação do auditório diante da galhardia de Dom Fernando
disfarçado, não deixa de ser uma construção de uma personagem nobre por
linhagem, uma fabricação de uma imagem. Para tal, esta imagem só se ratificará se
o texto, com recursos retóricos, contar com a adesão total do auditório. Já citamos a
adesão como uma forma de acordo (Perelman, 1999, p. 221) entre o orador e o seu
auditório. No entanto, todo auditório admite valores abstratos (verdade, justiça, amor,
etc) ou concretos (leis), a depender da ornamentação do discurso. Diz ainda
Perelman:

Todos os auditórios admitem, com efeito, não só fatos e valores, mas
também hierarquias, estruturas do real, relações entre fatos e valores,
enfim, todo um conjunto de crenças comuns a que chamamos lugares –
pensando na acepção antiga do termo lugar-comum – e que possibilitam
argumentar com uma eficácia maior ou menor.
PERELMAN, 1999, p. 221

Os valores aceitos pelo auditório de Lope de Vega, mesmo conhecendo o
enredo de El mejor mozo de España são aqueles que o dramaturgo é capaz de
150

EIRA. op. cit., 2010, p. 120
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oferecer. Para Chaim Perelman, esta adesão tem o limite da crença que o orador
coloca em seu discurso. No caso do texto teatral, a crença do espectador está no
limite de liberdade do processo criador e dos valores abstratos que ele permite.
Concluímos que, no processo de teatralização da história, o autor tem que colocar
verdade em seu discurso e o espectador tem que permitir tais verdades dentro de
um limite. Ou seja, o texto pode ser inusitado, mas não incoerente. Em relação ao
recurso teatral, o disfarce pode transfigurar a personagem, mas no interior do
contexto teatral não pode perder sua identidade original, senão deixa de ser disfarce
para ser uma transformação.
Não só Dom Fernando se disfarça para entrar em seu lugar de destino, Lope
de Vega também usa o recurso do disfarce na saída de Isabel para o palácio da
família Alcuña, do seu amigo I Conde de Buendía151, localizado no condado de
Dueñas, para que ela possa atravessar o exército de seu irmão e dar continuidade
ao seu destino:
Isab.
Juana.

Isab.
Juana.
Isab.

Juana.
Isab.

Juana.

151

¡Oh, cuánto mejor me fuera
de Dueñas no haber salido!
El Rey dicen que ha venido,
y que estas villas se altera
con el ejército formado:
que ya no le da el Girón
celos.
Pues ¿quién?
Aragón.
Mucho temor me ha causado
del gran Maestre la muerte,
y que fuese de improviso.
¿No hay de don Gutierre aviso?
Días que no me advierte
de cosa que nos importe.
A Dueñas quiero volver,
pues con el Rey no ha de haber
disculpa que le reporte;
que mejor estaré allí
con el conde de Buendía.
Sí, mas suceder podría
que topasen ansí.

Trata-se de Pedro Vázquez de Alcuña y Albornoz, I conde de Buendía. Alcançou destaque nos
reinados de Juan II, Henrique IV e Isabel de Castela em caso de sua sucessão. Recebeu Dom
Fernando de Aragão e Isabel de Castela em seu castelo no condado de Dueñas. Ver em: * LOZANO,
Gerardo González (1951). «Los Acuñas y Dueñas». Publicaciones del Instituto TelloTéllez de
Meneses (7) pp. 131–8. Disponível em: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2485821.pdf.>
Acesso em 02 de abril de 2014. * MORALES, Dolores Carmen Muñiz (2006). «La concesión del título
de (I) conde de Buendía por el rey Alfonso XII de Castilla (1465) como expresión de poder del linaje
Acuña». Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, Nº 19: 2007, pp. 197–210. Disponível
em: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:20758&dsID=Documento.pdf> Acesso em
02 de abril de 2014.
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Isab.
Juana.

Isab.

Juana.

Isab.
Juana.
Isab.

Ir de noche y disfrazada,
Juana, todo lo asegura.
Si en Dueñas está segura,
y del Conde acompañada,
no me ha parecido mal.
Mas ¿qué disfraz llevaremos?
De labradoras iremos,
que es a mí desdicha igual,
y a mis trabajos, el traje.
No hay cosa a que la fortuna,
cuando se muestra importuna,
las majestades no baje.
Ven, que la noche y el cielo,
Juana, nos darán favor.
Mujeres, todo es temor.
Sin hombres, todo es recelo. (III, p. 1067-8)

O disfarce de lavradora é escolhido por Isabel de Castela por ser a
indumentária de clase social oposta e, por isso, mais eficiente em seu objetivo de
escapar para Dueñas, exatamento como Fernando de Aragão ao disfarçar-se de um
homem pertencente a classe social oposta. O argumento usado pela infanta para o
disfarce se refere a sua atual situação de pobreza e de desdita. Entretanto, a
argumentação de sua ama de companhia ratifica o seu argumento com outro de
cunho filosófico: “No hay cosa a que la fortuna, / cuando se muestra
importuna, / las majestades no baje.” (p.1068) .Esse argumento tem o poder de
justificar um ato e, simultaneamente, transmite uma moral, uma reflexão sobre a
condição do lavrador e da grave crise econômica pela qual pasava a nobreza do
século XVII

e com a ascensão financeira e política da burguesia. Assim,

estabelecem-se pares de conceitos no decorrer das réplicas.
Na rélplica de Isabel de Castela encontra-se o par conceitual desdicha /
lavrador. O argumento utilizado por Isabel de Castela de que a desdita está para o
lavrador é concebido por Juana como infundado, sem força de persuasão por
tratar-se de valores subjetivos. Nem todo lavrador é um desditado, a não ser pela
pobreza. E nem todo nobre é afortunado, haja vista o estado em que a futura rainha
se encontra. Assim, Juana de Guzmán replica imediatamente com o seguinte par de
raciocícnio a sua vez:

fortuna importuna
__________________ -

majestades

desdichas
_____________

labradoras
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O par de raciocínio é a base do pensamento, segundo Chaim Perelman:

Todo pensamento sistematizado se esforça em relacionar elementos que,
num pensamento não elaborado, constituem outros pares isolados. Esse
relacionamento dos pares é útil para evitar tomadas de posição que
resultem em qualificar os mesmos fenômenos por meios de pares
incompatíveis. Ele é indispensável quando, em vez de contentar-se em
reutilizar dissociações aceitas num meio cultural, o pensador original cria
novas dissociações ou se recusa a admitir certas dissociações de seus
predecessores.
PERELMAN, 2002, pp. 477-479

Nesta observação, Chaim Perelan diz como o pensamento cria dissociações
de um pensamento mais concreto. Esses pares dissociativos são importantes para
os argumentos e para as situações elaboradas pelo dramaturgo. Também servem de
apoio à atuação em determinadas réplicas, principalmente quando há uma oposição
entre as personagens.
Com estes pares em cada réplica, respectivamente, fica explícita a diferença
de maturidade e retidão entre Juana de Guzmán e Isabel de Castela. Isabel se situa
na causa e consequência do momento, enquanto Juana de Guzmán consegue,
apesar de tudo, trazer uma reflexão universal e atemporal à cena. Para a dama de
companhia, a linhagem não é levada em consideração pela má fortuna; já para
Isabel há uma predeterminação da linhagem, na qual a desdita está diretamente
relacionada aos lavradores ou a quem não pertence a sua categoria social.
Essa postura pre-determinista da infanta também está ratificada na cena onde
ela se encontra com Dom Fernando após este ter estado com Martín:

Fern.(Saliendo)
Yo iré,
y a beber le llevaré,
si en eso el enojo para.
Isab.
¿Con quién viene de quistión?
Fern.
Con Martín, mi compañero.
Isab.
Pues ¿con ese majadero
se pone tu discreción?
Fern.
Pues ¿qué quieres, Isabel,
si da en perseguirme?
Isab.
¿A ti?
Fern.
Él no me conoce a mí.
Isab.
¿Quieres que te venguen dél?
Fern,
No, Isabel; que es un villano,
y no vengo de Aragón
a hacer en esa ocasión
mal a ningún castellano;
antes pretendo su bien.
Que por eso vengo acá. (III, p. 1065)
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A pergunta de Isabel de Castela (¿Quieres que te venguen dél?) revela uma
imagem superior de Fernando de Aragão pelo que demonstra obstinação e bondade
em sua resposta: sua função é trazer a paz a Castela, não o mal. Esta contraargumentação do futuro rei é importante para justificar o seu disfarce. Outros pares
de conceito importante para a compreensão dos argumentos na réplica de Juana de
Guzmán são:

mujeres
__________

temor

sin hombres
-

_____________

recelo

Com estes pares, o dramaturgo enfatiza a necessidade do casamento de
Isabel de Castela, mais uma vez pela voz de sua ama de companhia. Esta relação
estabelecida confirma a vassalagem da mulher ao homem. Sem eles, toda mulher
vive em constante receio, logo o casamento é fundamental para a infanta princesa e
futura rainha. Sistematizando em forma retórica, teremos o seguinte silogismo:
1ª premissa: Mulheres são sempre temerosas em tudo.
2ª premissa: Mulheres sem homens são sempre receiosas em tudo.
Conclusão: Logo, o homem é a solução para os temores e para os receios.
A teoria dos pares de conceitos desenvolvida por Chaim Perelman esclarece a
construção argumentativa das relações opostas. Visto que, com esta técnica
argumentativa, as situações dramáticas se tornan ricas em um logos onde a vida
mostrada pelo teatro está calcada na dialética. É através desta dialética de conceitos
e visão de mundo que o dramaturgo explora o texto e procura reter a atenção do seu
público, paralisar suas refutações e ampliar os questionamentos que correm
paralelamente a um espetáculo, a priori, de entreterimento. Em outras palavras, só
há teatro quando há uma dissonância de pontos de vista.
Retornando ao disfarce para a estrutura do drama, tanto na Odisseia, quanto
em El mejor mozo de España o disfarce vem com uma prova de humildade, ou seja,
os heróis são humilhados em público, o que tem como conotação o sacrifício, ou
melhor, suportar o sacrifício de ser, por momentos, rebaixado, perder a linhagem,
romper com a sua cultura e seu estado social para viver outra realidade.
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Odisseu disfarçado é humilhado, enxovalhado por aqueles que nele viam
apenas um velho mendigo. No capítulo XVII, Odisseu pede um bastão a Eumeu e,
antes de chegar a sua casa, onde se encontram os pretendentes a desposar sua
esposa, se encontra com Melântio, o cuidador de cabras. Este o insulta fortemente.
Odisseu se contém para dar continuidade à trama:

Mas digo só uma coisa mais, que há de cumprir-se:
caso ele se dirija ao paço de Odisseu,
muito escabelo, arremessado pelos moços,
rebentará seus flancos, açodado casa
afora.” Assim falou e perto desferiu-lhe
um chute estólio nas ancas. Não o move.
Inabalável, Odisseu, sem decompor-se,
Não sabe se o elimina a bastonada ou trançaPé bem dado, esfacela sua cabeça ao chão.
Prefere se conter. Fixando-o, o porcariço
censura-o, ergue as mãos e então suplica aos brados:
“Ninfas da fonte, filhas de Cronida, se houve
um dia em que Odisseu queimou as coxas pingues
de ovelha e cabra, envoltas em gordura, ouvi-me:
possa o senhor voltar, que um dâimon o conduza! (Homero, XVII, 229-43)

Mais adiante, Odisseu entra no castelo e também é açoitado e humilhado pelos
pretendentes, principalmente por Antínoo, como o antimodelo da trama homérica.
Confluente a Odisseu, o herói aragonense, Fernando, é humilhado por Martín, um
criado aragonês. Também, Isabel de Castela e Juana de Guzmán são detidas por
soldados e depois interpeladas pelo Marquês de Villena e pelo rei, seu irmão:

Rey.
Marq.
Rey.
Sold.
Rey.
Sold. 3º.
Rey.
Isab.

Rey.
Isab.

¿Hacia dónde es el ruido?
Cerca le sentí.
¿Qué es esto?
Dos mujeres nos han puesto
en cuidado.
Siempre han sido
causa de nuestro cuidado.
Son dos pobres labradoras.
¿Dónde vais a tales horas?
Al lugar, señor, honrado;
que habemos el pan vendido
al ejército del Rey;
aunque yo no sé en qué ley
ha hallado, visto ni oído,
que traiga campo de guerra
contra una flaca mujer,
cuando hay moros que poder
echar de su misma tierra.
Hermana, para la gente
que la ayuda es que la traigo.
Ansí bien hacéis: ya caigo
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Rey.
Marq.
Isab.

Rey.
Marq.
Isabel.

Rey.
Juana.

Rey.
Isab.
Juana

en que sois el Rey pariente.
mas también es cosa extraña
que no la dejéis casar,
sí en fin os ha de heredar,
ni en Francia, Italia ni España.
¿Sois, por dicha, inmortal vos?
¡Mirad la opinión, Marqués,
del vulgo!
La misma es.
Pues de carne hizo Dios;
y no despreciéis la vuestra,
ni queráis ser tan cruel
con la cuitada Isabel,
que tanta afición os muestra.
¿Quién le podrá persuadir al vulgo?
Entre vulgar gente,
esto de Isabel se siente.
Ahora bien, déjenos ir,
que somos para casar,
no suceda alguna cosa.
Id con ellas.
¿La raposa
al pollo queréis juntar?
Quedaos, soldados, con Dios.
Dejaldas, pues.
Ven, Pascuala.
(A parte)
No ha sido la industria mala:
la vida nos dio las dos. (III, p. 1069)

Disfarçada, Isabel de Castela possui uma postura firme, não se submete ao rei
para manter o disfarce. Ela defende a si mesma, toma a palavra no discurso e
pronuncia verdades em tom de ironia, sem se preocupar com as possíveis
consequências. Afinal, assumindo outra pessoa, não há o que temer. A “lavradora”
questiona as atitudes do rei para com sua irmã Isabel (ela mesma) e o desafia com a
seguinte pergunta: “¿Sois, por dicha, inmortal vos?”. Em seguida ela conclui:

Isab.

Pues de carne os hizo Dios
y no despreciéis la vuestra
ni queráis ser tan cruel
con la cuitada Isabel
que tanta afición os muestra. (III, p. 1069)

A relação pergunta e resposta imediata forma outro par de conceitos antitéticos
(inmortal x carne) que dissociam outros conceitos concretos como vimos
anteriormente. O signo ‘imortal’ se relaciona ao corpo divino do rei e o signo ‘carne’
está relacionado ao corpo humano. Este par dissociado é o que gera todo o conflito
da obra de Lope de Vega e do pensamento da época que, mesmo com a
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decadência da monarquia, ainda existia a ideologia de representatividade divina do
rei, ou seja, de que ele é o representante de Deus em carne na terra. Entretanto, na
réplica de Isabel de Castela como lavradora, a crença no corpo divino do rei serve
para o vulgo, mas não para uma princesa disfarçada. Para ela, princesa e irmã do
rei, o que vale, no momento, é o corpo humano, já que seu destino está nas mãos
dos homens. Então o disfarce está a serviço da palavra e da opinião do disfarçado.
O disfarce cumpre a estratégia para a esplanação da verdade. Como princesa, ela
poderia questionar as atitudes do irmão, mas será como lavradora que irá criticar,
colocar sua opinião, já que a palavra de uma simples lavradora não tem nenhuma
importância para os rumos da sucessão monárquica. Logo o perigo da palavra crítica
está afastado pela improbidade do corpo aparente. Essa é outra função essencial do
disfarce, proporcionar a verdade, a crítica em forma de ironia.
Vale citar que os nomes dados aos personagens disfarçados também têm
uma estratégia retórica de memória e referência a outros textos. Dom Fernando
recebe o nome de Ginés de Pasamonte. Este nome está em Dom Quixote (1605) de
Miguel de Cervantes e Saavedra (1547-1616), no livro I, cap. XXII.

– É verdade – disse o comissário- a sua história escreveu-a ele próprio; é
obra a que nada falta. O livro lá lhe ficou pela cadeia empenhado em
duzentos reales.
– Tenho toda a atenção – acudiu Ginés – de o desempenhar, por duzentos
ducados que fosse.
– Pois tão bom é o livro? – Disse D. Quixote.
– Tão bom é – respondeu Ginés – que há de enterrar Lazarillo de Tormes,
e quanto se têm escrito ou se possam escrever naquele gênero. O que sei
dizer a você é que diz verdades tão curiosas e aprazíveis, que não pode
haver mentiras que lhe cheguem.
– E como se intitula o livro? - Perguntou D. Quixote.
– A vida de Ginés de Pasamonte – respondeu ele em pessoa.
CERVANTES, 1983, I, p. 224

Tal gênero presente neste fragmento é a novela picaresca e tem, outra
referência ao nome, Ginés de Pasamonte como seu inventor.152 O nome de Ginés
de Pasamonte também pode remerter a Gerónimo de Pasamonte (1553 - 1605),
amigo de Cervantes e que também escreveu sua autobiografia chamada Vida y

152

Ver em MAIA, Rita Bueno. De como o pícaro chegou a Portugal e aí se apresentou: Contributo
para a história da recepção do romance picaresco espanhol no sistema literário português. Lisboa,
2012. Tese (Doutorado em Tradução) – Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012.
Disponível em:<http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/7320/1/ulsd064027_td_tese.pdf>Acesso em 13
de março de 2014.p.23.
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trabajos de Gerónimo de Pasamonte153. O nome dado à Juana de Guzmán, dama
de companhia de Isabel de Castela é Pascuala. Encontramos personagens com este
nome em muitas ocorrências. Em Juan de Encina, Pascuala é lavradora na Égloga
de Mingo, Gil y Pascuala. Em Fuenteovejuna de Lope de Vega, em outra peça de
mesmo tema pastoril também há uma lavradora chamada Pascuala.
Lope de Vega faz referências ao lavrador e dialoga com outros textos,
seguindo os conceitos de intertextualidade e polifonia de Júlia Kisteva nos quais
todo texto é um amálgama de outros textos, a formar um grupo polifônico capaz de
dialogarem através de muitos signos comuns. Lope de Vega dialoga com outras
obras e com outros tempos, trazendo para o seu texto a diversidade cultural, as
várias vozes para oferecer uma teia de significados. E o disfarce, a troca de
identidade pública, é um dos responsáveis por essa teia.
Além garantir o interesse do público, pois este estará atento às mudanças de
aspecto físico, o disfarce em cena garante uma possível solução do conflito central,
por permitir o ir e vir, antes probido. Lembramos de que foi disfarçado que Odisseu
conseguiu entrar em seu castelo de Ítaca, sem ser reconhecido pelos seus inimigos
e, inclusive, pelo seu filho. Foi disfarçada que Atená entrou no castelo de Penélope e
Telêmaco. Foi disfarçado que Fernando de Aragão entrou em Castela sitiada por
Henrique IV e seus soldados. Foi disfarçada que Isabel e Juana saíram do castelo
sem serem reconhecidas

pelas mesmas pessoas. O disfarce está diretamente

relacionado à entrada e saída dos castelos, é dele a função de permitir o ir e o vir. A
importância do castelo no imaginário clássico e medieval. Ele, o castelo, vincula-se
não somente à moradia, mas também ao militarismo. Segundo Le Goff:

Desde a Idade Média, ele às vezes era confundido com o palácio, mas é
preciso distingui-los com cuidado na história da realidade e do mito. O
palácio apresenta duas características específicas que o diferenciam do
castelo medieval. Promeiro, trata-se essencialmente de uma residência real,
ou pelo menos principesca, ao passo que o castelo medieval pertence a um
simple senhor, embora os reis possam ter construídos castelos medievais
enquanto senhores. Além disso, duas funções essenciais do castelo, a
militar e a residencial, é esta a última que o palácio privilegia, ao passo que
o castelo medieval caracteriza-se pela primeira.
GOFF,2011, p. 74

153

Jerónimo de Pasamonte lutou em Lepanto com Miguel de Cervantes e esteve cautivo dos turcos e
permaneceu por 18 anos. Ver em: PASAMONTE, Jerónimo de. Vida y trabajos de Jerónimo de
Pasamonte. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004. Disponível em:
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/vida-y-trabajos-de-geronimo-de-pasamonte--0>Acesso em 11
de março de 2014.
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Com a característica bélica que conceituou o castelo na Idade Média,
justificamos o emprego do disfarce pelas personagens. Era fácil obstruir ou liberar a
passagem do castelo pelo exército do rei que o ocupava, logo era quase impossível,
caso de proibição, não buscar estratagemas de mudança de fisionomia.
Outra função do disfarce é colocar classes sociais diferentes, porém no
mesmo corpo, no mesmo elemento em cena, o que gera uma apreensão dos
conceitos de categoria social: o discurso do nobre no corpo do vulgo. Lope de Vega
emprega bastante este recurso em outras obras; por exemplo, em Los ramilletes de
Madrid (1615)154. Nesta peça, também uma comédia urbana, há o tema da epopeia
do amor. A personagem Marcelo, após passar um bom tempo na guerra em Itália,
descobre que sua amada Belisa o substituiu por Fineo. Marcelo, então, para a
esquecer, aproxima-se da ingênua Rosela e se disfarça de jardineiro no intuito de
entrar na casa. Em outras obras há a presença do disfarce varonil. Em Dios hace
reyes (1617-21), Dorista se disfarça de homem; em La varona castellana (anterior a
1604), ambientada no reinado de Doña Urraca de Castela, María Perez abandona
sua casa para ir lutar com seu irmão e se disfarça de homem para lograr tal fim155,
entre outros exemplos.
O importante é conceber o disfarça não somente como um recurso cênico,
mas também uma estratégia para dar à peça o núcleo central de qualquer obra
teatral: o conflito, a dialética, a farsa, o riso, o drama, ou seja, a dubiedade do
discurso da imagem explícita e outra oculta. Em sua extensão artística, seria o ato
de se disfarçar, na obra lopesca, um ato de heroísmo, um ato épico ou um ato de
transgressão. Para a estrutura do gênero teatral, o ato de disfarçar-se contribui para
continuar o argumento e conduzir a trama ao desfecho da obra até o momento da
revelação. Por mais que o público já saiba quem está sob o disfarce, a leitura é
outra. O que o público espera é acompanhar as tramas da personagem disfarçada,
ou seja, as vantagens de estar disfarçado e quais as ações que sucederão com uma
falsa identidade.

154

VEGA, Lope de. Los ramilletes de Madrid. Alicante. Biblioteca Virtual Cervantes.2007.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-ramilletes-de-madrid-comedia-famosa--0/ Acesso em:
8 de fevereiro, 2014.
155
Sobre o tema do disfarce varonil, há o estudo de José Homero Arjona, El disfraz varonil en Lope
de Vega. In.: Arjona, José Homero. El disfraz varonil en Lope de Vega. Alicante : Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, 2008. Disponível em:<http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-disfraz-varonilen-lope-de-vega--0/>.Aceso em: 30 de março de 2014.
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Após analisar a analogia do disfarce dos reis católicos com os disfarces
presentes na Odisseia, chega-se a uma questão importante para compreender o
emprego desta situação no discurso dramático. O disfarce de Odisseu recebe uma
ajuda sobrenatural da sua protetora Atená. Em El mejor mozo de España, esta ajuda
ocorre com a indumentária e com a atuação. Logo, a estratégia do disfarce
empregada por Lope de Vega é um recurso de cena, de representação, de estrutura
do texto teatral. Entretanto, para alcançar os objetivos da tese, podemos dizer que
esta analogia do disfarce a uma obra da mitologia clássica, de caráter universal,
valoriza dos mitos nacionais. Um mito da história nacional da Península Ibérica
dialoga com o mito clássico grego. Neste diálogo, por força da estrutura teatral, há
uma transposição de heroísmo, de valor e de universalidade.
O disfarce de Dom Fernando com objetivo de concluir a união dos reinos e
formar o estado moderno diz mais sobre a capacidade de se rebaixar, constância em
perseverar e nobreza em assumir um status oposto ao seu. O disfarce também
atribui valores quando o risco é muito grande. Voltamos ao argumento dos fins e dos
meios. O risco ao disfarçar-se (meio) é muito grande, porém o fim (união dos reis) é
aceito e inquestionável. Esta noção do disfarce como estratagema de risco heroico e
de continuidade da trama está bastante clara na réplica de Isabel de Castela ao fugir
para Dueñas, em segurança no palácio do Conde de Buendía. Isabel se encontra
com o Duque de Nájera:

Isab.
En tal peligro me vi.
Nájera. No he podido sosegarme.
¿Posible es que Vuestra Alteza
a ninguno diese parte?
Isab.
Este valor me dio el cielo.
Nájera. No hay cosa que más me espante
que el no la haber conocido.
Isab.
Todo se lo debo al traje. (III, p. 1069)

Tanto Odisseu, quanto Dom Fernando; tanto Atená, quanto Isabel necessitam
cumprir o seu destino e, para isso, passar por todo o risco, por todo o perigo é um
ato heroico. Nesse sentido, ao conjugar uma situação (fim) e um estratagema (meio)
similares, o dramaturgo compõe uma noção de similaridade entre os mitos gregos e
os mitos nacionais. Não deixa de mostrar para o seu público uma outra noção de
exemplaridade que, mesmo sem muita necessidade na época e até os nossos dias,
pois os reis católicos ainda fazem da história ‘exemplar’ e bem sucedida da
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Espanha, foi um recurso teatral que buscava uma nova avaliação do presente
inconstante com a monarquia vigente: o reinado de Felipe III.

3.8

A barganha no arrependimento e no perdão

Nesta seção, tratarei dos argumentos do arrependimento e do perdão como
garantia de valor. Nesta argumentação, bastante empregada pelo conceptismo
quevedista, o seu ponto de apoio é o dever como garantia de conseguir um
benefício. Podemos traduzir esta argumentação como uma forma de negociata.
No início do terceiro ato, entra em cena a personagem Pedro Girón (ver nota
65, p. 138). Em cena, estão Pedro Girón e um capitão de seu exército. A situação
dramática apresentada é a circunstância de sua morte repentina, ao ir de Jaén a
Madrid, a se casar com a prometida pelo rei. Em relação a esta situação inserida por
Lope de Vega, Menéndez y Pelayo traça críticas severas quanto à falta de valor
dramático a uma morte envolta em mistérios e elementos sobrenaturais156 e com
grandes possibilidades de encenação. Menéndez Pelayo diz:

Parece imposible que Lope dejara perder estos poderosos elementos de
terror trágico que tenía tan a su alcance y que tanto se acomodaban a la
índole popular y legendaria de su poesía. La escena de la muerte del
Mestre es rematadamente insulsa, como otras varias de esta comedia,
respecto de la cual siento no poder participar del entusiasmo de Schack,
que encuentra en ella «vigorosa poesía» y «cuadros bellísimos de la historia
de España».
PELAYO, Idem.

Alonso de Palencia, em sua Crónica de Enrique IV, trata do episódio da morte
de Pedro Girón e o caracteriza como um homem violento e de um homem de caráter
bastante despótico. Ele não poupa críticas ao empreendimento de se casar com
156

Estes elementos sobrenaturais referem-se à grande concentração de ciganas vista próximo ao
castelo de Berrueco, local onde o Mestre de Calatrava decidiu pernoitar para continuar, pela manhã,
sua viagem ao encontro de Isabel de Castela, para casar-se. Ele foi encontrado morto, pela manhã. O
grupo de ciganas é considerado um elemento de mau agouro ignorado por Pedro Girón. Cf.
PALENCIA, Alonso. Crónica de Enrique IV(intr. e trad. A. Paz y Melia). Madrid: BAE, Atlas, 1973.
(Colección Escritores Castellanos), Tomo II, cap. 1, pp. 7-8.
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Isabel de Castela, incluindo a sua desdita com e sua heresia a Deus, seguida de
uma morte súbita:

Deshizo estos soberbios planes de D. Pedro Girón el Omnipotente, á cuyo
poder nadie resiste y de cuyo juicio ni por apelación, ni por cautela se
escapa; y ni el Maestre pudo consultar á sus adeptos, ni ellos darle consejo,
porque atacado de súbita enfermedad en Villarrubia, cerca de Villarreal, no
solamente hubo de desistir, á pesar suyo, de sus propósitos, sino que en
época en que no reinaba pestilencia, y entre la multitud de personas sanas,
él solo sufrió miserable muerte á consecuencia de una póstena en la
garganta. Dícese que al morir pronunció palabras de blasfemia acusando á
Dios de crueldad por no haber prolongado su vida de cuarenta y tres años al
menos cuarenta días más, para ostentar el último esfuerzo de la adquirida
pujanza. (…) La voz del pueblo, que tiene algo de la voz de Dios, dio gran
importancia á esta muerte, ya tribuyó á milagro la desaparición de un tirano
á quien sus inmensas y mal adquiridas riquezas habían hecho concebir tan
atroz infamia.
PALENCIA, 1973, Tomo II, cap I, p. 8

O cronista se coloca totalmente favorável à Isabel de Castela, chegando a
chamar o Mestre de Calatrava de tirano, cuja morte sucede por problemas de saúde.
Na crônica, Palencia cita as palavras heréticas a Deus as quais Pedro Girón teria
pronunciado antes de sua morte, o que é visto como um castigo divino: “Dícese que
al morir pronunció palabras de blasfemia acusando á Dios de crueldad por no haber
prolongado su vida de cuarenta y tres años al menos cuarenta días más, para
ostentar el último esfuerzo de la adquirida pujanza.” (PALENCIA, Idem). O cronista
também ressalta um caráter ambicioso e soberbo, tendo como alcunha ‘el
Onipotente’.
Quanto às críticas de Menéndez Pelayo, podemos afirmar que a referência à
morte de Pedro Girón, 1446, na vila de Villarubia, na réplica de Isabel de Castela,
realmente, é breve. Apenas uma lembrança do fato em forma de pêsames. Porém,
no início do terceiro ato, a dialética entre Pedro Girón e um capitão de seu exército
de guarda mostra o episódio com muitos recursos retóricos. Nessa réplica há uma
argumentação lógica, seguida de outra persuasiva por indução:

Maest.
Capit.
Maest.
Capit.
Maest.

Presto me veré en la silla
de Castilla.
Eso recelo.
Aunque no quisiere el cielo,
he de ser Rey de Castilla.
¿Qué dices? Vuelve, señor,
a desdecirte.
Esto digo.
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Capit.
Maest.
Capit.

Maest.
Capit.
Maest.
Capit.
Maest.
Capit.

Maest.

Capit.
Maest.

Capit.

Maest.

Capit.
Maest.

Ya de caminar contigo
llevaré justo temor.
Pues ¿cómo puedo dejar de ser rey?
Muy fácilmente:
si el cielo no lo consiente,
o si lo quiere estorbar.
No sé si me ha dado aquí.
¡Ay, ay, ay!
¿Dónde, señor?
Aquí me ha dado un dolor.
¡Ay, ay!
¿A este lado?
Sí.
Dolor de arrepentimiento
de palabra tan mal dicha,
fuera justo.
¡Hay tal desdicha!
Yo muero…Morir me siento.
¿Qué será esto? ¡Ay de mí!
Gran mal es este que tengo.
Mal he hablado: a morir vengo
por esto que dije aquí.
No es posible que otra cosa
haya sido la ocasión.
¡Qué notable confusión!
Detente, mano piadosa;
que bien sé que a tu disgusto
ninguno puede reinar,
ni aun vivir.
Si castigar
es atributo tan justo
a quien castigo merece,
más gloria te da el perdón.
Aquí mi loca ambición
con mi esperanza fenece.
Ni seré rey de Castilla
como lo pensaba ser,
ni pienso que he de poder
salir vivo de la villa.
Criados, si expiro aquí,
volveréisme a Calatrava.
¡Qué míseramente se acaba!
Muero. ¡Ay Dios, piedad de mí! (III, p. 1064)

Ao dizer que será rei, mesmo que não seja da vontade de Deus (cielo), Pedro Girón
está contrário ao argumento dogmático judaico cristão ao expressar sua vontade
acima da vontade de Deus (“Aunque no quisiere el cielo, / he de ser Rey de
Castilla.”). Para dar ênfase a esta noção, empregou-se o conector concessivo
‘aunque’ que possui a semântica de transgressão; por lógica, inquestionável. Essa
concessão evidencia-se com a construção em perífrase de convicção. Toda
transgressão foge ao que é determinado por lei e por natureza. Em seguida, ele
enuncia uma pergunta retórica com outra perífrase com valor de soberba e deboche
da vontade divina: “Pues ¿cómo puedo dejar de ser rey?”. Esse par de noção por
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perífrase, após uma concessão forma uma argumentação desafiadora. Lope de
Vega define a personagem com convicção exacerbada, chegando, inclusive, à
heresia ao dizer “Aunque no quiere el cielo”, compreende-se ‘cielo’ como metáfora e
Deus.
A sistematização dos argumentos formam uma cadeia decisiva para o seu
castigo:

he de ser Rey(perífrase de convicção)
concessão
(aunque)
dejar de ser rey (perífrase de soberba)

Esta organização de argumentos denunciam o caráter egocêntrico de Pedro
Girón por pefífrase verbal e o signo rey. A retórica aqui será fundamentação para o
ator que representará Pedro Girón com ganância e depois fragilizado pelo dor e, ao
final, morto. Uma cena de dramaticidade, onde o discurso herege do Mestre o leva
ao castigo. Essa sequência de noções (concessão, convicção e soberba) apresenta
noção de arrogância, já que, além de romper o dogmatismo religioso da época, o
Mestre de Calatrava desafia a onipotência de Deus. Podemos, então observar que,
na obra de Lope de Vega, a heresia na réplica de Pedro Girón será a causa de sua
morte. Nesse sentido, esta cena reforça o caráter religioso da época e coaduna com
as expectativas do público que já esperava que Isabel de Castela se casasse com
Dom Fernando.
De acordo com a retórica, o único argumento que tem o poder de enfraquecer
um argumento dogmático é outro argumento dogmático baseado na hierarquia, ou
no valor do sagrado. O capitão responde a pergunta de Pedro Girón enfatizando o
contra argumento dogmático religioso (“Muy fácilmente: / si el cielo no lo consiente, /
o si lo quiere estorbar.”). Assim, o capitão encerra a discussão com a questão da
superioridade incontestável de Deus.
As perífrases verbais possuem acepções de noções diversas. O Mestre de
Calatrava emprega perífrases de poder e arrogância, tendo o verbo SER como

293
principal. Porém, no momento da morte o verbo SER expressa arrependimento e
constatação, a contar com a associação do conectivo aditivo ‘ni’:

Ni seré rey de Castilla
como lo pensaba ser,
ni pienso que he de poder
salir vivo de la villa.

Agora ele reconhece que não será rei de Castela como pensava ser. O
emprego do verbo SER tem uma função especial nessa passagem da morte
repentina do Mestre de Calatrava, já que sua pretensão é SER rei de Castela e o
desfecho é a constatação do não SER. Temos a antiga dialética shakespeariana
“Ser ou não ser?”.
Após a heresia, o Mestre de Calatrava começa a sentir fortes dores,
evidenciando o castigo pela heresia e, então, segue o discurso do capitão baseado
no valor do castigo e do arrependimento.

Capit.

Si castigar
es atributo tan justo
a quien castigo merece,
más gloria te da el perdón.

Esta forma de argumentação pelo arrependimento e perdão por obrigação foi
constante na retórica barroca. Dizer que é justo castigar a quem merece castigo é
um pensamento lógico. Porém, dizer que perdoar é sublime e que trará glória a
quem perdoa é um pensamento quase-lógico, pois se trata de um raciocínio
subjetivo, já que a glória não substitui a justiça. Esse argumento conta com a
intensidade da glória como possibilidade de perdão e absolvição dos pecados.
Muitos poetas empregaram um discurso em forma de barganha com um ser divino
ou superior em linhagem. Este raciocínio de negociação com Deus aparece, por
exemplo, no seguinte soneto de Gregório de Matos Guerra (1633-1696):
A Jesus Cristo Nosso Senhor
Estando o poeta para morrer

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,
Da vossa piedade me despido,
Porque quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.
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Se basta a vos irar tanto um pecado,
A abrandar-nos sobeja um só gemido,
Que a mesma culpa, que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado.
Se uma ovelha perdida, e já cobrada
Glória tal, e prazer tão repentino
vos deu, como afirmais na Sacra História:
Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada
Cobrai-a, e não queirais, Pastor divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória. (MATOS, 1995, p. 94)

Nesse soneto, o poeta emprega o princípio da grandiosidade de Jesus Cristo
ao perdoar a ovelha desgarrada, para garantir o seu próprio perdão. Em outras
palavras, o eu lírico negocia com Jesus. Se Ele perdoou uma ovelha perdida e
recebeu a fama e a glória por tal perdão, como está na parábola em Lucas 15157
(Sacra Escritura), para não perder a fama e a glória adquirida, deve perdoá-lo, visto
que ele também é uma ovelha desgarrada.
Por retórica, temos um silogismo na ideologia judaica cristã do perdão:
1º premissa: Deus é grandioso, segundo as Sagradas Escrituras, por perdoar
uma ovelha desgarrada em delito.
2º premissa: Eu sou uma ovelha desgarrada em delito.
Conclusão: Deus tem que me perdoar para não perder a sua grandiosidade
e tornar as Sagradas Escrituras uma falácia.
Vemos que a argumentação é a mesma que Lope de Vega colocou na réplica
do capitão. Esta forma de expor condições e exigência de perdão, tendo
consequência fama e glória faz parte da retórica barroca por excelência, pois
também estabelece pares de antíteses que buscam a persuasão. Na réplica do
capitão, formam-se os seguintes pares:

castigar
justiça
________ - _________
perdoar

157

glória

Refere-se à parábola da ovelha desgarrada, no livro de Lucas, 14, 15 e 16.
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Podemos considerar esta argumentação irrefutável, pois:
1. O perdão, mesmo que traga a glória, pode não ser justo.
2. O castigo, mesmo sendo justo, pode não trazer a glória.
De qualquer forma, o argumento, o perdão torna-se uma obrigação. Entretanto,
como quem castiga e perdoa tem a fama reconhecida e inabalável, a negociação se
torna irrecusável. Troca-se, assim, o valor do perdão, pelo valor da glória e fama que
serão obtidos ou mantidos. O maniqueísmo do argumento do perdão por glória e
fama presente nessa sequência de Pedro Girón visa persuadir por vaidade, mas não
pela noção do merecimento. Com isso, a retórica vai servir para ampliar a noção de
justiça e da conveniência da época seiscentista através do teatro aurisecular, já que
tais argumentações de cunho religioso também podem ser trazidas para as relações
de justiça e de relações pessoais.
Outro ponto importante do argumento do perdão também é a proporção de
valores. Isto quer dizer que, quanto mais cruel for o crime, mais fama trará àquele
que castiga e, por consequência, ao castigado, mesmo que seja por fama negativa.
Por conseguinte, quanto mais conhecido for o criminoso e intenso for o seu crime,
mais glória e fama trará àquele que perdoa.
Quanto ao tratamento que Lope de Vega dá ao episódio da morte de Pedro
Girón, podemos dizer que está equivalente à extensão do texto dramático. Lope de
Vega introduz o essencial para uma boa apresentação: blasfêmia, sofrimento da dor,
pedido de perdão, arrependimento, ajuste de contas, reflexão e despedida da vida e
do mundo. Ao comparar El mejor mozo de España à crônica de Alonso de Palência,
incorre-se no erro de comparar estruturas literárias totalmente distintas. Por isso, o
gênero narrativo das crônicas não pode ser comparado ao gênero dramático como o
fez o citado crítico. A crônica, por extensão e objetivo de louvar uma situação
heroica, apresenta maiores possibilidades de exposição de fatos, tendo uma terceira
voz como responsável pela narrativa e pela adesão passiva do ouvinte. No texto
dramático, pela estrutura em atos e sua proposta presencial, há uma economia na
oralidade, por isso, é necessário uma tensão maior na réplica e contra réplica das
personagens bem como uma exigência maior de atuação em gestos e recursos de
ilusionismo.
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O que Menéndez Pelayo criticou em Lope de Vega, nessa obra, foi uma
ausência de complexidade de argumentos. Porém, a morte de Pedro Girón não pode
ser mais importante que o tema da sucessão. Por isso, o dramaturgo não deu muita
ênfase à personagem Perdro Girón e nem a sua morte, também não poderia deixar
de citá-la, para justificar o casamento de Isabel de Castela com outro pretendente,
no caso, Fernando de Aragão. A morte do Mestre de Calatrava, então, entrou na
obra por trazer o drama ao tablado e por ratificar o valor cristão, pois um nobre que
teve uma menção herética não poderia ser rei de Castela. Em termos históricos, sua
morte também é um signo da consequência de sua atuação política junto a Henrique
IV, pois passou a seu lado, renunciando ao cargo de Mestre de Calatrava em favor
de seu filho Rodrigo Téllez Girón pela promessa de se casar com Isabel de Castela
Nem mesmo com o seu arrependimento e sua autorretratação no verso “Aquí mi
loca ambición / con mi esperanza fenece”.

Esta

seção

pretendeu

mostrar

os

argumentos

quase-lógicos

do

arrependimento e do perdão como manipulação e formação de imagem. Perdoar e
castigar são conceitos abstratos que necessitam de conceitos secundários, como
absolver, desculpar, culpar. Foi fundamental para a comédia lopesca a introdução de
uma sequência dramática que trouxesse ao tablado questões importantes para a
época, já que Pedro Girón foi uma personagem importante, inclusive na Guerra de
Granada onde foi um dos capitães. Ao colocar a morte súbita de um pretendente
ambicioso a ponto de proferir blasfêmias, mesmo que o discurso histórico suspeite
claramente de envenenamento158, enfatiza a imagem cristã dos reis católicos e
instaura, em cena, a questão da união predeterminada pela vontade divina. O que
valoriza o reinado e mantém a cultura do rei como corpo divino.

158

LINDE, Luís M. Don Pedro Girón, Duque de Osuna: La Hegemonía Española en Europa a
Comienzos del siglo XVII. Madrid: Encuentro, 2005, p.29.
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4.

Considerações sobre El mejor mozo de España

Ao analisar El mejor mozo de España, fica evidente a contribuição da retórica
para des(cobrir) os muitos signos poéticos, históricos e teatrais que Lope de Vega,
de forma ‘ingeniosa’, imprime em suas obras.
Esta capacidade de trazer ao leitor, principalmente, uma visão ampla e curiosa
que têm a retórica, juntamente com o apoio da semiótica, só é possível se a leitura
estiver ancorada em uma perspectiva múltipla de concepção de conceitos. E um
bom exemplo disso é a réplica de España no sonho de Isabel de Castela. A alegoria
diz “hasta que reine um terceiro.”(p.1044). Com a leitura baseada em códigos
verbais cênicos, base para compreender teatralmente o barroco, podemos
evidenciar que este terceiro, como dito no subcapítulo ‘O sonho: continuidade e
energia’ (p. 231), é uma inferência a Felipe III. Dizemos inferência por ser uma
conclusão obtida após dedução e não por uma lógica argumentativa, em caso de
referência.
Outra inferência histórica esta implícita na réplica de Martín à Isabel: “Mataré
cuarenta moros / por servir a la Princesa. / Bien conocéis a Martín.” (p.1048). Com
que objetivo o dramaturgo escolheu por quantidade o número 40? Para um texto
barroco, a seleção deste numeral não pode ser uma escolha aleatória. Partindo
então para a ancoragem deste signo numérico dentro do contexto apresentado, com
base em pesquisas históricas, chega-se a uma inferência à crônica La gran
conquista de Ultramar de Pascual de Guayangos159, escrita a pedido de Afonso X,
rei de Castela e Leon. Na crônica, segundo livro, é narrada a cruzada do exército de
Pedro, el Ermitaño, a Nicea, onde foram emboscados pelos turcos e aniquilados,
segundo a crônica, 40 mil cristãos.

Mas todo esto que vos contamos les ayudó tanto, que los moros no los
osaron esperar, ni se atrevieron á sofrirlos, é comenzaron á huir muy
descabidilladamente; é los cristianos íbanlos matando é derribando en
manera, que en poca hora hobieron dellos tantos muertos é derribados, que
toda la tierra yacia cobierta dellos; é así los quiso Dios guardar, que aquel
dia tomaron venganza de los cuarenta mil cristianos que fueron muertos é

159

Cf. GUAYANGOS, Pascual de. La gran conquista de ultramar que mandó escribir el rey Don
Alfonso el sábio. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1858. Libro II, cap. VIII, p. 142.
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cativos cerca de la cibdad de Niquea, al rio que llaman de Signagoga, do
fue desbaratada la compaña que iban con Pedro el Ermitaño.
GUAYANGOS, 1858, p. 142.

O núemro 40 aparece algumas vezes nesta crônica como cifra para várias
situações, como o número de homens a cavalo, a pé, número de homens com
armas, número de mouros mortos. A personagem Martín não poderia matar sozinho
40 mil, então, por questões de coerência, o dramaturgo emprega somente 40. Estas
inferências passam pelo texto como informações implícitas que necessitam de um
olhar curioso, que, no tempo diegético, poderia ser comum tais recursos de
linguagem para dar mais riqueza retórica à obra.
Por tal motivo, El mejor mozo de España é uma das comédias de Lope de
Vega que procura trazer para o palco muitos recursos de decorados verbais, de
técnica retórica e trabalho semiótico com a polissemia de signos verbais e teatrais
físicos. Podemos dizer que o intuito de colocar estes recursos é o de sobrepor o
enredo histórico do governo dos reis católicos. Como foi citado no decorrer deste
capítulo, o espectador já é conhecedor do legado dos reis católicos. Isso se
colocava como um problema de criação para Lope de Vega no sentido de dificultar a
persuasão do espectador. Entretanto, não cairemos no engano de concluir a riqueza
de recursos teatrais para compensar um enredo conhecido. A teatralidade de Lope
de Vega está presente em sua obra como um todo. Os recursos variados, em termos
de linguagem ou teatrais, a referência à pintura, a polissemia, a intertextualidade de
narrativas, os sonhos, os disfarces, as inferências, a dedicatória a Pedro Vegel;
enfim, o trabalho criativo de extremo cultismo e dinamismo dramático presentes em
El mejor mozo de España são ontológicos do artista.
Assim, uma análise com base na ancoragem dos elementos verbais, em uma
retórica teatral, foi essencial para aprofundar a capacidade de Lope de Vega para
conseguir um acordo entre o texto e o público que busca o espetáculo, não somente
nos elementos cênicos, mas também no trato com o discurso verbal argumntativo. O
dramaturgo quer que seu espectador se sinta atraído pelo espetráculo e chegue ao
final com o mesmo entusiasmo. Esta é a genialidade de El mejor mozo de España.
Por outro lado, ao tratar da obra como uma analogia à épica de Homero,
Odisseia, enredo também conhecido, foi necessário pesquisar confluências
temáticas e estruturais entre as duas obras. Esta análise com este viés, pouco
realizado, permitiu conhecer mais da questão da sucessão e das urgências do
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governo de Felipe III e como o espetáculo pode não somente entreter, como também
informar e recuperar a memória histórica.
Menéndez Pelayo fez críticas fortes a Lope de Vega e sua geniosidade
travada por um enredo repetido em Peribañes y el Comendador de Ocaña (1614).
Porém, o crítico ficou travado no enredo e se esqueceu de que o teatro não se vale
somente do enredo para persuadir seu público, se assim o fosse, não haveria obras
de mesmo enredo ou enredos de conhecimento geral. A importância de El mejor
mozo de España se encontra na forma como se tornou um paradigma de trato
criativo com as possibilidades da linguagem teatralizada.
Se Lope traçou um paralelo entre os mitos gregos (Odisseu e Penélope) e os
mitos históricos nacionais dos reis católicos (Fernando de Aragão e Isabel de
Castela), nós, público, podemos traçar um paralelo entre a Odisseia de Homero e El
mejor mozo de España de Lope de Vega.
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Considerações finais

Pesquisar o processo sucessório de Henrique IV por uma estética literária com
fontes da história oficial é uma tarefa instigante quando o ponto de análise é o texto
dramático seiscentista. A tarefa de esmiuçar cada palavra, cada informação histórica
e ampliar, assim, a compreensão da obra enquanto objeto estético e como elemento
de transmissão de mensagem com fins diversos é enriquecedora no sentido em que
realmente podemos nos aproximar ao máximo dos aspectos sociais, culturais e
políticos da época na qual a obra foi criada. Entretanto, faz-se necessário perceber
que a análise de um texto teatral só tem validade quando levamos as conclusões à
encenação no palco. Por isso, esta análise se propôs a uma leitura bastante
específica das réplicas e suas implicações com o embate entre os mitos e as classes
sociais que desfilam seus interesses nas obras vislumbradas. Dessa estratégia de
leitura, o fundamento para um caráter comprobatório desta tese será configurado.
Esse contato entre os mitos, a interferência de um no espaço e no tempo do
outro é o que chamo de apropriação. Do conceito, então, de apropriação dos mitos
da serrana e dos mitos homéricos é que esta tese foi planificada. O dramaturgo
seiscentista se apropriou destes mitos e de outros também presentes no textos,
como mitos folclóricos, históricos, judaico-cristãos e greco-romanos com um objetivo
bem detalhado:
Através dos recursos linguísticos e de cena, os dramaturgos Luis
Vélez de Guevara e Lope de Vega pretenderam reverenciar o período
dos reis católicos como um governo bem sucedido e virtuoso, com o
objetivo de restaurar a imagem do governo de Felipe III.
Ao constatar que a analogia estabelece um diálogo entre elementos, através
de pontos em comum, também vimos que ela pode valorizar ou desvalorizar um dos
elementos, além de ampliar a sua significação contextual. Com este trabalho de
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traçar confluências entre os mitos, sejam legendários, folclóricos ou históricos
nacionais, em busca de argumentos de valores, pois a analogia é um argumento que
diz por si mesma, os dramaturgos do Século de Ouro impuseram imagens de poder
no coletivo de espectadores e tentaram, por recursos argumentativos e teatrais,
manipular opiniões sobre o governo de Felipe III, principalmente.
A partir do raciocínio que vê o teatro do Século de Ouro como um veículo de
propaganda, a tese tomou um corpo e delineou a pesquisa. Busquei textos de
diversos gêneros, inclusive outras fontes do saber (história, religião, filosofia, artes
plásticas e as ciências da linguagem). Com isso, desejo comprovar que o teatro do
Século de Ouro espanhol se fixou no governo dos reis católicos para restaurar a
imagem de poder da monarquia de Felipe III e Felipe IV. Não seria uma tarefa difícil
se eu não decidisse encontrar os indícios no próprio texto dramático. Coube então
uma maior atenção ao trabalho de produção não só da linguagem em aspectos
estéticos líricos, mas principalmente em aspectos argumentativos, já que no jogo do
poder em época de sucessão, a palavra tem valor de assinatura e os argumentos
são fortes armas que constroem e/ou destroem reinos da noite para o dia. Parti
então para o longo trabalho de averiguar os argumentos, as figuras, os signos e seu
desprendimento significativo para a encenação e para a propagação de uma
ideologia monárquica.
Na introdução, expliquei as motivações que me levaram à escolha de um tema
tão distante de nossa realidade, porém tão presente na literatura considerada
contemporânea. A preocupação maior foi mostrar a carência dos estudos da
literatura clássica e a necessidade de aprofundar as questões que envolvem o
período de sucessão de Herique IV. Não seria, exclusivamente, o discurso da
história oficial e nem na crítica literária, através das crônicas históricas e dos
documentos, que me daria resultados almejados. Tive que procurar no dramaturgo a
resposta para as minhas inquirições. Foi importante compreender os motivos que
levaram os dramaturgos seiscentistas a se dedicarem aos séculos anteriores para
restaurar a imagem da monarquia decadente e com grandes contradições em seu
tempo. Em seguida, fez-se necessário esclarecer como o discurso do gênero teatral
é capaz de propagar uma imagem de poder e reabilitar a crença na monarquia em
uma nova ordem econômica que favorecia plenamente a burguesia manufatureira.
Somente uma teoria da comunicação, aplicada às comédias, possibilitaria essa
compreensão. Comunicação essa entre o dramaturgo e o seu expectador.
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O emprego da retórica, com o apoio da semiótica, como aparelho
comunicativo foi fundamental para dar início aos estudos das obras. Primeiramente
porque o teatro é uma estética que tem a teatralização da linguagem como
mecanismo de comunicação, e toda comunicação é persuasiva por natureza. Nas
réplicas dos protagonistas e das demais personagens secundários se encontram os
recursos argumentativos mencionados por Aristóteles em Arte Retórica e Arte
Poética, bem como na retórica moderna de Chaim Perelman, através de suas obras
Retóricas e Tratado de Argumentação. Tais obras esclarecem que cada linguagem
tem objetivo de garantir a atenção do interlocutor e, para isso, todos os recursos são
válidos, dentro da ética da argumentação. Esse desejo de adesão do público que
pagava para assistir às comédias, bem como a necessidade em manter tal atenção
dele fez dos estudos retóricos essenciais para a confirmação da premissa central
desta tese, mencionada acima.
Em seguida, procurei justificar a escolha dos dramaturgos e de suas
respectivas obras. Tornou-se crucial este momento porque os artistas escolhidos,
entre tantos, seriam a base para fundamentar as minhas suspeitas. O primeiro
escolhido foi Luis Vélez de Guevara, discípulo de Lope de Vega na inovação da
linguagem teatral. La Serrana de la Vera é uma obra de defesa da honra de uma
camada rural sucumbida pela

invasão dos valores da nobreza urbana em seu

espaço rural. Além disso, o dramaturgo põe em contato heróis de estamentos
opostos, gêneros opostos, ideologias e códigos de honra e justiça divergentes. Este
também não deixa de ser o novo viés da Espanha seiscentista, com o crescimento
de uma classe que incorporava os valores da monarquia em decadência ao seu
cotidiano. Além de acentuar a tendência de Lope de Vega a uma nova lírica, Luis
Vélez de Guevara também constrói uma imagem de poder por ter a réplica final e o
desfecho do conflito nas mãos do rei Fernando de Aragão. Portanto, o dramaturgo
também traz ao contemporâneo uma época em que a palavra dos reis católicos era
absoluta em todos os códigos sociais, econômicos e até jurídicos, para o exemplo a
ser seguido por toda a posteridade espanhola.
Outro dramaturgo foi Lope de Vega, como introdutor de uma nova técnica
teatral, onde o clássico culteranista se adaptou às novas perspectivas do público
que começava a ver o teatro como uma representatividade de sua identidade e mais,
da sua importância na idealização da ‘nova’ Espanha. Lope de Vega traz para os
corrales a Espanha atualizada em seus conflitos e, apesar de retornar ao século XIV
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e XV, coloca em cena o intertexto, as citações, os mitos bíblicos e históricos, o
conflito político e o conflito romântico urbano em recursos argumentativos e líricos
que intensificam a disputa pelo poder entre familiares. Além dos elementos de
Retórica, a estrutura do texto lopesco quebra a forma tradicional aristotélica (ação,
tempo e lugar) e traz para a comédia a importância da palavra em ação teatral.
Todos os elementos que compõem a atmosfera da época necessitada de uma linha
política, econômica e ética de conduta.
Tive dúvidas ao escolher uma obra de Lope de Vega que fosse paradigma
para minha metodologia. Porém, El mejor mozo de España apresenta um grande
problema para a minha análise, pois se trata de um argumento previamente
conhecido pelo público. Mas, ao longo da leitura, inferi que o dramaturgo deu uma
roupagem nova ao centralizar a obra no jogo de interesses dos irmãos Henrique IV e
Isabel de Castela. Essas mudanças estão explícitas na réplica de sua ama de
companhia Juana de Guzmán ao ouvir Isabel de Castela resolver disfarçar-se
lavradora:

Juana.

Isab.

Juana.

Isab.
Juana.
Isab.

Si en Dueñas estás segura,
y del Conde acompañada,
no me ha de parecer mal.
Más ¿qué disfraz llevaremos?
De labradoras iremos,
que es a mi desdicha igual,
y a mis trabajos el traje.
No hay cosa a que la fortuna,
cuando se muestra importuna,
las majestades no baje.
Ven, que la noche y el cielo,
Juana, nos dará favor.
Mujeres todo es temor.
Sin hombres, todo es recelo. (III, p. 1068)

Nessa réplica está explícita a reflexão sobre a contemporaneidade do
dramaturgo. Lope de Vega utiliza o tempo diegético para questionar o tempo
presente. O dramaturgo é um testemunho de seu tempo. Por isso, a vitória de Isabel
de Castela no desfecho da obra, apesar de todas as intempéries pelas quais os reis
católicos passam, representa a vitória do absolutismo espanhol e a propagação de
um reinado bem sucedido.
Um momento importante foi a seleção da referência bibliográfica. Esta deveria
estar condizente com a minha maneira de pesquisar, o que se espera de qualquer
trabalho acadêmico. A participação de vários congressos sobre a literatura hispânica
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e a constante leitura das atas e publicações por veículo eletrônico me fez perceber a
quantidade de ideias que circulam na rede, entre manuscritos e originais
digitalizados que permitem aprofundar qualquer estudo, em qualquer espaço. Sendo
assim, boa parte das referências bibliográficas veio de visitas aos sites de
universidades, bibliotecas digitais e atas de congressos e encontros sobre a temática
abordada nesta tese. Esta decisão tem como fundamento o desejo de atualização
dos estudos do teatro clássico e as novas perspectivas que estes estudos seguem
em todas as partes. Uma vantagem inquestionável foi poder encontrar a produção
dos principais cronistas da corte dos reis católicos em perfeita digitalização,
inclusive, acrescidas por comentários e iconografia de grande valor. Estes textos
foram importantes para que a tese se direcionasse na busca de seu objetivo. Assim,
cheguei a esta conclusão com imensa satisfação pelo meu esforço.
Acredito que, após esta investigação, o objetivo inicial foi ratificado ao final,
tanto em La Serrana de la Vera, quanto em El mejor mozo de España. O manejo
com os conceitos da retórica aplicados ao texto teatral aprofundou a certeza de que
o dramaturgo manipula o discurso, dá autoridade às réplicas com exemplos
históricos, religiosos e mitológicos, articula argumentos, sugestiona e induz o
ouvinte, reforça e enfraquece noções, impõe ideologias e conquista, por fim, a
adesão do público. Nesse sentido, a retórica deixa de ser uma ferramenta aplicada
somente ao âmbito da argumentação, como era a proposta aristotélica, para subir
aos tablados instalados por toda a Europa. O conhecimento desta retórica, que vai
renascer no século anterior, com o racionalismo renascentista, estendeu-se no
século posterior como mecanismo de ornamentação e não mais somente com a
função de argumentar e contra-argumentar à procura de uma razão lógica. A
Retórica do teatro ou o teatro da retórica eleva mitos, faz ruir sistemas e traz
memória ao espectador sedento de entreterimento e de reflexão sobre o seu tempo.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) diz que "O teatro, que nada pode para corrigir
os costumes, muito pode para mudá-los." e, segundo

Enrique Jardiel Poncela

(1901-1952), “O teatro é um meio muito eficaz de educar o público; mas quem faz
teatro educativo encontra-se sempre sem público para poder educar.” e, segundo
essas máximas, podemos vislumbrar o fundamento educativo do teatro tão presente
no Século do Ouro e sua sede de educar denunciando e denunciar educando. Os
dramaturgos seiscentistas foram artistas do seu tempo e do seu público e, para tanta
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diversidade e adversidade na Europa em pleno século de enfraquecimento dos
valores absolutistas e florecimento da cultura popular.
Tenho a esperança de que esta averiguação seja de grande utilidade nos
meios acadêmicos, sem me repetir, para os cursos de graduação em Letras, pois
não podemos deixar que as luzes da literatura clássica sejam ofuscadas por outras
luzes literárias de igual valor.
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