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Resumo 

 

 

 A importante novela pastoril Los Pastores de Belén nos traz uma grande 

contribuição não somente para a literatura, mas também para a música, com 

suas belas poesias e canções compostas exclusivamente para ela. O cenário 

literário poético/musical da Renascença em transformação para o Barroco, as 

influências de vários autores de outras nacionalidades na definição do estilo da 

novela pastoril, as diferenças musicais e de estilo do villancico nessas duas 

épocas, juntamente com as contrafactas e sua ausência em Los Pastores de 

Belén de Lope de Vega. 
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Abstract 

 

The important pastoral novel Los Pastores de Belén brings a great contribution 

not only literary but also musical, with its beautiful poetry and songs written 

exclusively for it. The literary scene poetical/musical of the Renaissance in 

transformation into the Baroque, the influences of various authors of others 

nationalities in defining the style of the pastoral novel, the musical differences of 

the villancico among these two periods, along with the contrafactas and its 

absence in Los Pastores de Belén by Lope de Vega. 
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 “Parados estaban todos a sus voces 
y versos, a cuyo fin les hacía la 
espesura de los aureles; y siendo vistos 
y recibidos com alegres abrazos, las 
pastoras les refirieran quíen era 
Aminadab y el princípio que habían 
dado a ton Dulce y regalada historia”.  
Lope de Vega  
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Introdução 

 

 As novelas pastoris são o objeto desta pesquisa, mais especificamente Los 

Pastores de Belén de Lope de Vega. 

A proposta deste trabalho envolveu, além de muita pesquisa e leitura, uma 

pesquisa de campo que me levou a uma viagem ao México, mais precisamente a 

Oaxaca, onde podem ser encontrados os manuscritos de Gaspar Fernández, dos 

quais fazem parte algumas das canções escritas para Los Pastores de Belén.  

O manuscrito de Gaspar Fernández pesquisado reúne 301 composições 

escritas em notação mensural1. Abarca um período de sete anos que vai de 1609 a 

1616. As obras desse manuscrito foram compostas em Puebla, cidade em cuja 

Catedral trabalhou Gaspar Fernández como maestro de capela. O livro chegou a 

Oaxaca levado por Gabriel Ruiz de Morga que, em 1653, cantava como contralto na 

catedral de Oaxaca e tinha sido discípulo de Gaspar Fernández. Na parte central da 

folha 73, o músico escreveu essa nota: “Este libro es de Gabriel Ruiz de Morga quien 

se lo allare le dará su allasgo y a Dios que nos beamos”. 

A maior parte das composições é vocal, predominando as dedicadas às festas 

de Corpus Christi e de Natal. O musicólogo Robert Stevenson considera este 

manuscrito um dos tesouros mais espetaculares de qualquer catedral do hemisfério 

ocidental. (TELLO, 1990, pág. 14). 

 Num primeiro momento, a informação que tinha era de que os 

manuscritos estavam na Catedral de Oaxaca, mas quando foi chegando a data da 

minha viagem ao México, descobri que tinham sido levados para outro lugar. 

Consequentemente tive que mudar toda minha programação de me hospedar perto 

da catedral para ter menos trabalho durante a viagem. E ainda havia a dificuldade de 

fazer cópias desse importante manuscrito, pois, não era só pedir um microfilme ou 

uma cópia xerox, eu teria que fotografar cada página de um manuscrito de mais de 

300 músicas, 301 para ser exato. Claro que eu não fui para fotografar todas as 301 

                                                             
1
 notação mensural usava o ritmo binário, descrevendo a isorritmia, codificando os modos rítmicos e 

estabelecendo a mínima como unidade de medida básica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isorritmia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnima
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canções, pois eu só tinha interesse em 15 delas, citadas pelo musicólogo Miguél de 

Galvadá no Cancioneiro Musical de Lope de Vega, volume I, as quais estão 

transcritas nas novelas de Lope de Vega, cancioneiro muito citado neste trabalho.  

Nesse volume, Miguél Queirol de Galvadá relata que fazem parte da novela 

pastoril Los Pastores de Belén 25 músicas, sendo a maior parte de Gaspar 

Fernández, e as demais de outros compositores. Mas durante a pesquisa, percebi 

que somente 18 realmente estão na obra de Lope de Vega, e têm suas poesias em 

Los Pastores de Belén. Dessas 18, somente 15 estariam em Oaxaca, compostas por 

Gaspar Fernández e fariam parte desse manuscrito do século XVII. 

Eu nunca tinha visto ou tocado um manuscrito, a não ser em livros editados 

por musicólogos, achei que seria fácil achar as músicas da novela Los Pastores de 

Belén, que provavelmente estariam juntas, ou o manuscrito teria um índice e as 

músicas teriam título.  

Todas as músicas estão misturadas, uma depois da outra sem nenhuma 

ordem. Somente a que o compositor assim decidiu. E nem título tinham. Eu tinha que 

ler as letras de cada uma para identificar quais seriam as que me interessavam. Uma 

música emendava na outra, pois essa era uma prática da época para economizar 

pergaminho. Havia duas ou três músicas na mesma folha, e as canções escritas para 

coro, ou seja, com mais de uma voz, estavam separadas, uma voz de cada vez e 

não como vemos, atualmente, uma voz embaixo da outra. Tive muita dificuldade em 

reconhecer as músicas também, por que eu tinha que decifrar as letras das canções 

na caligrafia de Gaspar Fernández. Além do que, o manuscrito passou por uma 

restauração recentemente e algumas manchas ficaram em cima das notas, 

dificultando a identificação. E, por fim, a tinta usada por Gaspar Fernández para 

escrever as músicas provocaram furos no papel. 

Diante da minha dificuldade, a responsável trouxe às minhas mãos um 

catálogo sobre aquele manuscrito feito pelo mexicano Aurélio Tello, que me foi de 

muita utilidade. Assim, consegui localizar quase todas as músicas, digo quase todas, 

porque, ao final do meu registro, percebi que das 15 músicas citadas por Miguél de 

Galvadá que fariam parte desse manuscrito, somente 13 foram encontradas e 

dessas 13 catalogadas por Tello, somente 12 estavam no manuscrito. 
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Não é minha intenção aqui, ao descrever a organização, que para mim 

pareceu confusa, denegrir o grande trabalho desse importante musicólogo que 

deixou um enorme legado a todos nós. O seu trabalho de transcrição das partituras 

desse manuscrito foi e é louvável.  

Quando Lygia Perez, minha orientadora disse de maneira firme, quase 

impositiva, que eu teria que ir ao México ver esses manuscritos, eu fiquei um pouco 

reticente. Será que seria necessário mesmo? Já existem transcrições dessas 

canções, por que teria que fazê-las de novo? Mas, ela tinha toda razão. 

Quando comecei a fazer a minha transcrição, descobri, além da diferença de 

quantidade de músicas contidas no manuscrito, também erros de notas, compassos, 

pausas e letra, que foram reeditadas nesta tese. Lygia estava certa, era preciso ir à 

fonte. 

 Pretendemos, em seis capítulos, além de fazer um levantamento da 

importância das novelas pastoris na Península Ibérica, tratar do seu aspecto poético-

musical, fato que passa despercebido nos estudos literários. Falamos mais do 

aspecto musical que, apesar da presença constante dentro de todo o processo de 

criação, é deixado de lado pelos estudiosos, se não forem músicos. Ouso dizer que 

esses músicos deveriam ser especialistas nesse período. 

A introdução se dedica a um enfoque histórico; traz uma visão geral da vida e 

da formação de Lope de Vega. Trataremos também de alguns aspectos da vida de 

Juan del Encina com o intuito de fazer uma comparação entre esses dois 

importantes dramaturgos.  

No capítulo I estudaremos baseados em Bakhtin, a figura do narrador, alguns 

de seus aspectos e sua importância dentro do dialogismo. Também a forma como o 

narrador aparece em diversos momentos na literatura e, principalmente, em Los 

Pastores de Belén, e como Lope de Vega participa, juntamente com Aminadab, 

dessa grande obra.  

 O capítulo II enfoca as novelas pastoris. Para podermos saber como esse 

importante gênero literário alcançou sua forma, precisamos conhecer seus 

predecessores e, desse modo, falaremos de Teócrito e Virgílio, que já apresentavam 

temas pastoris em suas obras. Jacopo Sanazzaro, com sua Arcadia, muito 
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influenciou a estruturação das novelas pastoris na península Ibérica e, também, Los 

Siete Libros de Diana de Jorge Montemayor, que definiu a forma das novelas 

pastoris a partir do século XVI. 

 No capítulo III evidenciaremos a presença da música na vida de Lope de Vega 

e como essa formação chegou até ele, embora não tenha deixado nenhuma 

contribuição musical mesmo sendo profundo conhecedor do assunto. 

 No capítulo IV falaremos mais profundamente sobre o villancico, enfocaremos 

seus diversos aspectos e sua presença em Los Pastores de Belén. Essa importante 

forma musical faz parte das composições literário-musicais desde a Renascença e, 

continua a fazer parte desse universo também no Barroco. Trataremos também das 

formas literário-musical de romances, seguidilhas e das canções. 

 No capítulo V serão tratadas as diferenças entre a estrutura musical do 

villancico renascentista e do villancico barroco, especificamente a sua forma na obra 

de Juan del Encina e as marcantes modificações vistas nas obras de Lope de Vega.  

No Capítulo VI discorreremos sobre a presença das contrafactas no teatro de 

Lope de Vega, fazendo um paralelo com as músicas compostas originalmente para 

Los Pastores de Belén, e sua importância. 

Esta tese inscreve-se no âmbito temático da literatura comparada, 

literatura e outras artes, dando ênfase ao aspecto musical, teatral e cultural na 

produção musical das novelas pastoris de Félix Lope de Vega Cárpio, (25 de 

Novembro de 1562 – 27 de Agosto de 1635), dramaturgo espanhol, nascido em 

Madri, fundador da nova comédia espanhola e um dos mais prolíficos autores da 

literatura universal. Nascido em família modesta, estudou com os jesuítas e 

entrou, depois, para o serviço do bispo D. Jerônimo Manrique, que lhe 

proporcionou sólida formação, levando-o consigo a Alcalá de Henares. Estudou 

na Universidade de Salamanca (1580-1582), serviu na Invencível Armada 

(1588), enviada contra a Inglaterra, e sobreviveu à derrota; começou a escrever 

suas peças teatrais, além de outras obras literárias. Após escrever sua primeira 

obra de sucesso, a novela La Arcadia (1598), voltou a Madri decidido a dedicar-

se à literatura. Já autor consagrado, estabeleceu-se definitivamente em Madri; 

porém com a morte da sua então esposa, Juana, e de Carlos Félix, um de seus 

http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1562
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1635
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
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filhos, sofreu uma grave crise espiritual que o levou à vida religiosa (1610). 

Ordenou-se em 1614 sendo nomeado oficial da Inquisição. Lope de Vega 

também ficou famoso por seus vários casamentos, pelas inúmeras aventuras 

amorosas extraconjugais e por escandalosos romances, que pareciam ampliar 

sua inspiração, como o que teve com Marta de Narvaes, a Amarílis de seus 

versos, a qual conheceu em 1616 e com quem manteve um caso de amor, 

escandalizando Madri. A morte dela, em 1632, seguida de uma série de 

desgraças pessoais, de 1636 a 1637, mergulhou o poeta em profunda depressão 

que se prolongaria até sua morte. (RENNERT, 1968. p. 68)  

Lope de Vega, apesar de ter estudado música, não compôs nenhuma 

canção para suas obras, atuando como dramaturgo e poeta; no entanto, suas 

peças teatrais se apresentam com inúmeros momentos musicais. Essas 

canções, em sua grande totalidade, eram constituídas de contrafactas, melodias 

populares já conhecidas e adaptadas pelo poeta com letras pertinentes a suas 

peças, estabelecendo, assim, uma relação com os personagens. Numa 

composição as palavras originais eram substituídas por novas, quer seculares 

ou sacras. Podemos citar, como exemplo, a canção Vida Bona Vida Bona, cuja 

melodia foi retirada de uma chacona popular. A chacona é uma forma 

instrumental de movimento lento, com compasso ¾. Existem diversos exemplos 

em que se utiliza a forma rondó, estando escrita sobre um baixo ostinato 2. É 

uma dança do período barroco. Sua origem deriva da América Latina como 

dança cantada, tornando-se muito popular na Espanha e na Itália durante o 

Século XVII. O termo chacona aparece na obra de Lope de Vega, como também 

em Cervantes e Quevedo.  Essa chacona em especial foi composta por Juan 

Arañés e as letras adaptadas ao contexto da comédia El amante agradecido. 

Escrita por um compositor espanhol nascido em Alcalá de Henares e falecido 

possivelmente em Roma, onde publicou seu livro Segundo de tonos y villancicos 

em 1624. Praticamente nada se conhece sobre a vida de Juan Arañés. 

                                                             
2
 É a melodia da linha do baixo que se repete continuamente enquanto a melodia e, às vezes, a harmonia 

sofrem variações. É encontrado, principalmente na música homofônica e polifônica e mais 

freqüentemente usado como um padrão de forma. As divisões e, em muitos casos, as variações 

correspondem às dimensões do tema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
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A letra original 
 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 
 
Un sarao de la chacona 
se hizo el mes de las rosas, 
hubo millares de cosas 
y la fama lo pregona: 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 
 
Porque se casó Almadán, 
se hizo un bravo sarao, 
dançaron hijas de Anao 
con los nietos de Milán. 
Un suegro de Don Beltrán 
y una cuñada de Orfeo, 
començaron un guineo 
y acabólo una macona. 
Y la fama lo pregona: 
 
A la vida, vidita bona, 
vida, vámonos a chacona. 

A letra de Lope de Vega 
 
Vida bona, la vida bona 
Esta vieja es la chacona. 
 
Primera de cuatro sietes 
De qué sirve que te pongas 
En la mano del mortero 
En la majilla dos rosas? 
Vida bona, la vida bona 
Esta vieja es la chacona. 
 
¿De qué sirve que te hagas 
Tortuga entre blandas tocas 
Y el molin negro 
Finjas gravedad e honra 
De qué sirve que te mirles 
y que te frunzas de boca, 
si jugando con los años 
ganaste por setentona 
ganaste por setentona? 
 
Vida bona, la vida bona 
Esta vieja es la chacona. 
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Reproduzo aqui uma parte da chacona que foi utilizada nas duas letras 

acima comentadas. 

Por outro lado, temos na novela pastoril Los Pastores de Belén, de 1612, 

uma delicada narração que Lope de Vega dedicou ao seu filho Carlos Félix 

subintitulada: “Arcadia para o Divino”. O seu tema é tão leve como emotivo e 

retoma uma tradição já bastante antiga na Península – a dos autos pastoris. 

Uma história narrando um momento da vida de pastores; uma história bíblica em 

torno do nascimento do Cristo, o menino-Deus, e se trata de um relato direto: os 
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pastores que anunciam a grande nova. A ela se acrescenta a genealogia de 

figuras bíblicas antecessoras ao nascimento. Rompendo seus próprios limites, 

situando-se entre o maravilhoso e o idílico, em um constante e engenhoso 

relato, envolve o nível humano e o divino em uma harmônica simbiose. 

A estrutura de Los Pastores de Belén (prosa y versos) e seu conteúdo, na 

conjunção humana e divina, têm em Lope de Vega o primeiro grande poeta  

crítico, que resume, de forma sintética, a forma híbrida do texto. Os extensos 

fragmentos em prosa centram-se em torno de episódios bíblicos acontecidos na 

Judeia, predecessores do nascimento do Cristo, e os que o seguiram, até a fuga 

para o Egito. Quanto aos versos, Los Pastores de Belén é um exemplar 

mostruário antológico das formas líricas em voga (tercetos, silvas, sonetos, 

oitavas, églogas e liras). Alternam-se villancicos com letras para serem cantadas 

(com magníficas peças), romances e redondilhas, romancilhos, nanas e 

seguidilhas, décimas glosadas, quintilhas, diálogos e enigmas, canções 

alternadas e sonetos. Tal variedade de versos, às vezes utiliza villancicos na 

forma dialogada, mostram Lope de Vega como um virtuoso das formas poéticas, 

manipulando um variado e rico repertório, sendo sua novela, Los Pastores de 

Belén, um documento singular em prosa do Século de Ouro. (CARREÑO. pág. 

23, 2010) 

A erudição literária, o manejo de referências clássicas e as alusões a 

poetas e filósofos eram bastante apreciados por Lope de Vega, constituindo 

parte essencial de seu pensamento poético e crítico. Los Pastores de Belén, 

nesse sentido, é a epítome de uma extensa e variada erudição bíblica, usando 

referências do antigo testamento (Gênesis, Êxodo, Livro de Samuel, Crônicas e 

Profetas), com detalhadas descrições tanto bíblicas como judaico-romanas. 

Em Los Pastores de Belén aparecem jogos entre os pastores, como as 

adivinhações. A música acompanha sua caminhada, dirigem-se à Virgem e 

comentam sobre o destino que espera o recém-nascido. Mas Lope de Vega se 

distancia do gênero pastoril em Los Pastores de Belén, pois os conflitos 

amorosos presentes no relato de novelas do gênero que a precederam (La 

Diana de Jorge Montemayor, La Diana Enamorada de Gil Polo, La Galatea de 
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Cervantes), estão ausentes em Los Pastores de Belén. (CARREÑO. pág. 28, 

2010) 

Los Pastores de Belén não é somente um texto novelesco. É, também, 

didático e doutrinário, encaixando-se perfeitamente nos textos bíblicos, nos ritos 

litúrgicos da natividade, da representação medieval dos mistérios e da 

importância da Virgem Maria. O relato bíblico concentra-se em acontecimentos 

anteriores ao nascimento de Jesus: a visita a Isabel, a profecia de Ezequiel e o 

nascimento de João Baptista e, também, em passagens sobre a infância da 

Virgem Maria. Os relatos bíblicos são contados com muitos detalhes. 

Frequentemente envolvem particularidades sobre alguma figura como Jacob e 

Raquel, Ruth e Ester. O narrador, às vezes consciente da monotonia da 

narração, ameniza o relato com um variado mostruário de estrofes, geralmente 

apresentadas com canto e acompanhadas de instrumentos. A tonalidade musical 

dos versos é acompanhada de uma enorme variedade de instrumentos: adufes, 

flautas, tambores, saltérios, cítaras, zampoñas e rabecas. 

Como em outras novelas, cantar e contar são sinônimos. O ato de 

caminhar se permuta com o diálogo e com a pausa que o canto coloca no 

monólogo. O texto se desenrola com uma voz que fala e outra que canta, 

contesta e intervém; que propõe dialogar, variando o relato com uma alternância 

entre poesia e narrativa. 

Em Los Pastores de Belén temos um exemplar mosaico de formas 

métricas e vozes líricas. Encontramos uma grande quantidade de villancicos 

com glosas, romances e poesias em diversas coplas (quintilhas e redondilhas), 

além do italianismo (soneto, oitavos, tercetos, liras e canções). É importante 

destacar os padrões clássicos e a predisposição dos pastores para a música (o 

uso da zampoña e da rabeca). Podemos dizer que é um mosaico de erudição.  

A obra é dedicada a Carlos Félix, filho de Lope de Vega com sua segunda 

esposa Juana de Guardo, batizado em 1606. Carlos é associado à imagem de 

Jesus recém-nascido, como podemos perceber nos variados villancicos e no 

desdobramento lírico cheio de sentimentalismo e fervor paternal.  
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Com uma detalhada descrição do caminho que os pastores fizeram até 

Belém, eles se ajustam ao padrão do pastor literato, culto, em uma variedade de 

relacionamentos amorosos, neste caso do amor divino dirigido ao Filho de Deus 

e sua Mãe, a Virgem Maria; histórias bíblicas são contadas para serem ouvidas 

e comentadas, com uma narrativa que trata, desde o início, do nascimento de 

Jesus e de sua adoração. O amor humano não está fora dessa narração; ele se 

reflete no que sente o pastor Aminadab por Palmira, que se conhecem nos 

campos da Judeia em direção a Belém e se casam no início do Livro III. 

Aminadab é a voz da grande “nova”: nascerá o Messias. Mescla uma série de 

outras histórias bíblicas, anuncia esse grande acontecimento. Nome de origem 

hebraica, Aminadab significa pai generoso; isso se encaixa com a personalidade 

que Lope de Vega projeta em seu personagem. No final do Livro V, anunciam 

seu casamento também os pastores Ergasto e Niseida. Aminadab é o pastor 

mais letrado de todos que estão na novela e, vindo de uma família judia, faz-se 

amigo de Ergasto, o honesto, amante da belíssima Niseida. As relações 

amorosas, como os pensamentos dos pastores e suas intenções, são honestas, 

refletindo o protótipo da convenção pastoril. Segundo informações contidas em 

Êxodo 6, 23, Aminadab é o pai de Eliseba, esposa de Aarón e, também, um dos 

antepassados de Jesus. 

Podemos formar grupos entre os pastores da novela: grupos femininos 

(Elifila e Dositea, Lesbia e Tebandra); masculinos (Ergasto e Pireno). Cantam 

juntos Damón e Nemeroso. Alternam-se no relato Jorán, Tebandra e Aminadab. 

Cantam uma égloga em grupos de três, Elisio, Nectalvo e Damón, Delio, Lauro e 

Ergasto. Em um momento Llorente e Bras cantam acompanhados por Nemeroso 

e sua lira. O diálogo se desenrola algumas vezes entre Finarda e Rústico e um 

extenso grupo de quinze que se vão alternando: Nectalvo, Elisio, Frondoso, 

Rosarda, Alfesibeo, Brasildo, Nemeroso, Tebarda, Riselo, Lucela, Jorán, 

Fenisio, Lauro, Elifila e Finarda. Na ascendência de nomes cultos consagrados 

pela tradição clássica pastoril temos: Nemeroso, Elisio e Lauro e bíblica: 

Aminadab, Jarán, Eleazar, Eliúd e Alfesibeo os quais contrapõem aos nomes 

presentes nas églogas e farsas pastoris: Gil, Pascual, Bartola, Crispin, Benita, 
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Llorente, Ginés, Bras e Rústico. São mais de cinquenta pastores que participam 

de forma distinta na narração. O texto se define como uma formidável pastorela 

polifônica no qual Lope de Vega, autor e narrador, celebra o mistério de um 

Deus recém-nascido. (CARREÑO. pág. 50, 2010) 

Levada para a América Espanhola, mais especificamente ao México, Los 

Pastores de Belén lá foi apresentada. A importância dessa obra nesta pesquisa 

consiste no fato de que as músicas nela inseridas não eram contrafactas e sim 

peças originais que foram compostas, em sua maioria, pelo compositor 

português radicado no México, Gaspar Fernandes (1570-1629). Esse fato 

diferencia a novela Los Pastores de Belén das outras obras de Lope de Vega.  

Recuando no tempo, utilizaremos também, como forma de embasamento, 

música e teatro e a obra de Juan del Encina (1468 - 1529), famoso e prestigiado 

dramaturgo ibérico, poeta e músico. Grande humanista e cantor, teve a maior 

parte da sua obra feita para ser cantada em seu teatro, escrita antes de 1500. A 

sua poesia divide-se entre a profana e a sagrada; a primeira sobrepondo-se à 

segunda em termos de inspiração.  

Nascido em Salamanca, Espanha, em 12 de julho de 1468, seu nome 

original era “Juan de Fermoselle”, mudando em 1490 para “del Encina”, cidade 

onde nasceu. Estudou direito na Universidade de Salamanca e, apesar de seu 

pai ser um sapateiro, alguns de seus irmãos receberam também uma boa 

instrução alcançando posições importantes; um deles (provavelmente o mais 

velho), Diego de Fermoselle, era catedrático em música pela Universidade de 

Salamanca. Em 1490 Juan del Encina tornou-se capelão do coral da catedral de 

Salamanca, emprego que não pode levar adiante por não ser padre, indo 

trabalhar (1492-1502) como dramaturgo na corte do Duque de Alba. Nesse meio 

tempo, Juan del Encina tentou firmar-se como cantor principal da catedral, mas 

em vão, porque a posição foi dada a seu colega Lucas Fernández. O que Juan 

del Encina não encontrou na Espanha, encontrou em Roma. Em 1502 o Papa 

Alessandro VI3 deu-lhe, finalmente, uma posição na catedral. O prestígio que 

                                                             
3
 Rodrigo Borgia (1492-1503), espanhol, pai de Lucrécia e César, teve um pontificado de escândalos. 
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Juan del Encina teve em Roma, continuou com o papa seguinte, Julius II 4, que 

lhe deu a posição de “Arcediano” na catedral de Málaga.  

Em 1519 Juan del Encina finalmente foi ordenado padre e decidiu celebrar 

sua primeira missa em Jerusalém. De 1519 até a sua morte, Juan del Encina foi 

Prior da catedral de León. A data exata de sua morte permanece desconhecida, 

mas supõe-se que poderia ter sido no final de 1529 ou no começo de 1530, pois 

seu último registro foi aberto em 14 de janeiro de 1530 e seu cargo na Catedral 

de León foi transferido a outro em 10 de janeiro do mesmo ano. (PRIEGO, 1998. 

p.18). 

 Compositor e dramaturgo, foi um dos principais músicos a contribuir para 

o “Cancioneiro do Palácio”, que é uma coletânea de peças musicais, contendo 

muitas canções no formato de villancicos.  

A principal diferença entre Juan del Encina e Lope de Vega é também 

objeto de análise; seria o fato de Juan del Encina ser músico e compor as 

músicas de suas peças, ao contrário de Lope de Vega, que fazia uso de 

contrafactas. 

De um modo geral, as pesquisas realizadas com enfoque na obra de Lope 

de Vega são de âmbito literário, reforçando a sua importância no universo da 

dramaturgia, destacando-se seu grande talento, a principal personalidade até 

então vista nesse cenário. Também encontramos algumas análises musicais; no 

entanto, a união dos dois aspectos importantes como a música e seu contexto 

dentro da narrativa de Lope de Vega e sua contextualização teatral não 

encontramos em nenhum outro estudo sobre esse assunto. Daí a relevância do 

tema apresentado neste trabalho. 

A análise musical desta obra levará em conta a possibilidade de 

encontrarmos elementos musicais que possam revelar o sentido e a 

compreensão da poesia e da cena. 

Aqui queremos ressaltar as contribuições especiais hispanoamericanas, 

                                                             
4
 Júlio II (1503-1513) sucedeu a Pio III, que foi papa por 25 dias. Era frade franciscano, sobrinho do papa Sisto 

IV, protetor das artes e de Miguel Ângelo, o autor da estátua de Moisés e das pinturas da Capela Sistina, 

juntamente com Rafael. 
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um Códice Peruano, manuscrito da época colonial, de villancicos da Catedral de 

Bogotá em cujas fontes é citado um volumoso livro manuscrito de música da 

catedral de Oaxaca (México), escrito pelo compositor luso-hispânico Gaspar 

Fernandez, que foi mestre de capela da Catedral da Guatemala, cargo exercido 

posteriormente na Catedral de Puebla, México, onde atuou por 23 anos, até a 

sua morte. A introdução do conteúdo desse excelente livro manuscrito de música 

é feita pelo musicólogo americano R. Stevenson e ali se encontra uma grande 

quantidade de villancicos, cujas letras foram identificadas como de Lope de 

Vega. A importância do compositor deste livro (Gaspar Fernández) é que todas 

as peças escritas referentes a Lope de Vega, dezoito no total, pertencem à 

Novela Los Pastores de Belén e foram musicadas para o Natal de 1612, no 

mesmo ano em que Lope de Vega publicou sua obra. Assim, portanto, 23 anos 

antes de sua morte, Lope de Vega era conhecido e cantado na América 

Espanhola. (QUEIROL GALVADÁ, 1986, p. 10). 

 

Metodologia 

A metodologia para a leitura da narrativa de Los Pastores de Belén está 

fundamentada no dialogismo de Mikhail Bakhtin, suporte teórico que utilizaremos 

ao apresentarmos os textos poéticos. 

Temos como objetivo analisar as músicas da novela Los Pastores de 

Belén de Lope de Vega em seu contexto teatral, relacionando a letra da música, 

bem como sua melodia, com a ação dramática do personagem, associando o 

estilo musical ao estilo da peça. 

A noção de recepção/compreensão ativa proposta por Bakhtin ilustra o 

movimento dialógico da enunciação, a qual constitui o território comum do 

locutor e do interlocutor. Baseado nesta noção, podemos resumir o esforço dos 

interlocutores em colocar a linguagem em relação frente a um e a outro. O 

locutor enuncia em função da existência (real ou virtual) de um interlocutor, 

requerendo deste último uma atitude responsiva, com antecipação do que o 

outro vai dizer, isto é, experimentando ou projetando o lugar de seu ouvinte. Por 
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outro lado, quando recebemos uma enunciação significativa, esta nos propõe 

uma réplica: concordância, apreciação, ação. E, mais precisamente, 

compreendemos a enunciação somente porque a colocamos no movimento 

dialógico dos enunciados, em confronto tanto com os nossos próprios dizeres 

quanto com os dizeres alheios. 

 O dialogismo destaca a natureza contextual da interação e o aspecto 

sociocultural dos contextos, nos quais as interações se realizam. Considera toda 

enunciação como sendo um ato responsivo, uma resposta suscitada pelo 

contexto, ao contrário do monologismo, que enfatiza as iniciativas discursivas 

individuais do falante desvinculadas do seu interlocutor.  

O diálogo é composto por três elementos: o falante, o interlocutor e a 

relação entre os dois. A língua (e o que ela abarca: idéias, sujeitos falantes, 

juízos de valor) é sempre o produto da interação entre duas pessoas. No 

entanto, Bakhtin ainda reconhece a existência de um outro participante no 

diálogo, um superdestinatário, cuja responsividade não é presumida pelo locutor. 

Esse superdestinatário pode se situar em um momento histórico diferente 

daquele do locutor, ou seja, é o outro no diálogo, embora não seja o outro 

imediato. “Todo diálogo se desenrola como se fosse presenciado por um 

terceiro, invisível, dotado de uma compreensão responsiva e que se situa acima 

de todos os participantes do diálogo (os parceiros)” (Brait, 1997, p. 200).  

  Delimitaremos os três elementos propostos por Bakhtin: o dialogismo 

entre o falante, o pastor Aminadab, personagem principal da novela Los 

Pastores de Belén e seus interlocutores, nas diversas sequências de fatos 

históricos e fíccionais. O interlocutor/narrador Aminadab introduz diversas 

narrativas. Los Pastores de Belén é uma narrativa feita de muitas narrativas nas 

quais se alternam temas do Antigo Testamento com temas do Novo Testamento 

que se está construindo, uma vez que as ações são anteriores ao nascimento de 

Jesus e se alongam até o seu nascimento propriamente dito. Desse modo, no 

dialogismo, devemos assinalar um superdestinatário, em um momento histórico, 

1611, ano de redação da obra dedicada a Carlos Félix, filho de Lope de Vega. 

Um superdestinatário em outros momentos históricos: no século XVII, o contexto 
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contrarreformista; nos séculos posteriores, a mensagem cristã, cuja alternância 

com o Antigo Testamento mantém o leitor atraído pela contextualização do 

tempo histórico da narrativa. 
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1. O Narrador 

 

É inevitável perceber a influência da vida de Lope de Vega em seu trabalho, 

em sua vasta produção. Sua forma de escrever seguia os costumes literários da 

época, presentes em sua poesia, e ele se colocava em seus poemas sob o fino 

disfarce de um pseudônimo. Outras vezes apareciam citados seu nome e os de 

amigos dentro da obra, como em La bella malmaridada, quando o personagem 

Leonardo e seu amigo Teodoro estão ouvindo os cantores do Rei na capela real e 

Leonardo diz: 

Cantan y tan dulce guerra 
Llevando el cielo el compás 

A los tonos de Juan Blás 
Que es um angel en la tierra 

 
Amigo de Lope de Vega, o músico Juan Blás aparece citado no trecho acima. 

E em outro momento nessa mesma comédia, Teodoro e um grupo de amigos 

elogiam músicos como Palomares e novamente Juan Blás, informando-nos que o 

autor da letrilla ouvida é Lope de Vega. 

 

Si es música quiero oilla, 
Que es de Lope la letrilla 
Y el tono de Palomares. 

¿No murió? 
 

Si, ya murió. 
El fué músico excelente. 
Poco su falta se siente 

Adonde Juan Blás quedó. 
 

A literatura comparada, desde seu nascimento no final do século XIX, vem 

mostrando que esta arte não se produz enquanto objeto de estudo estanque e 

cristalizado, mas sim como constante diálogo entre textos e culturas, constituindo-se 

a literatura a partir de permanentes processos de retomadas, empréstimos e trocas. 

Apercebendo-se disso, Mikhail Bakhtin, ao estudar o romance do século XIX, 

estabelece a noção de dialogismo - diálogo ao mesmo tempo interno e externo à 
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obra - criando relações com as diferentes vozes interiores e com os diferentes textos 

sociais. Importantes também são os estudos que Bakhtin realiza sobre as obras de 

Dostoiévski (A Poética de Dostoiévski) e de François Rabelais (A Cultura Popular na 

Idade Média e no Renascimento: O Contexto de François Rabelais). Relacionando o 

texto literário à sociedade e à história, que se apresentam de forma a poderem ser 

sempre redescobertos, mostrando que seu significado nunca será apagado, Bakhtin 

também os considera enquanto textos que se cruzam no processo dialógico. 

Mikhail Bakhtin, sob o pseudônimo de Volochinov, publica entre 1929-1930 

Marxismo e Filosofia da Linguagem, em Leningrado. Trabalhando sobre questões 

como a interface linguagem-ideologia, criticando o subjetivismo idealista, bem como 

o objetivismo abstrato, Bakhtin concebe a língua como um fenômeno que não pode 

de maneira alguma ser desvinculado de seu caráter social e dialógico. 

O linguista russo abre o referido capítulo com as seguintes palavras: “[o] 

discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao 

mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” 

(BAKHTIN 1997, pág. 144 - grifos do autor), “[o] discurso citado é visto pelo falante 

como a enunciação de uma outra pessoa, completamente independente na origem, 

dotada de uma construção completa, e situada fora do contexto narrativo” (BAKHTIN 

1997, pág. 144 - grifo do autor). 

O aspecto mais polêmico apontado por Mikhail Bakhtin sobre a obra 

dostoiévskiana enfoca a função do autor na prosa romanesca. Relativizando a 

posição do autor, ele parte de uma hipótese segundo a qual as personagens de 

Dostoiévski revelam uma notória independência interior em relação ao autor na 

estrutura do romance que, em certos momentos, permite-lhes argumentar com ele e 

até rebelar-se contra o seu criador. Tal independência se dá pela presença de 

personagens dotadas de consciências diversas. Segundo Bakhtin, a criação das 

personagens em Dostoiévski é a representação de múltiplas consciências, cujas 

vozes preenchem lacunas e evasivas deixadas por seus interlocutores. No entanto, a 

consciência das personagens se mantém íntegra, ou seja, não se submete ao 

discurso do outro, seja de outros falantes, seja do próprio autor. Essa liberdade não 

anula, porém, a relação dialógica e necessária entre autor e personagem; aquele que 
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participa do diálogo e é, ao mesmo tempo, o seu organizador, e esta, a voz que dá o 

tom da sua criação arquitetônica, está imune ao poder do existir sob o efeito redutor 

e modelador das leis pré-estabelecidas. Para Bakhtin, a personagem é produto de 

um discurso aberto e livre, procedimento natural no universo polifônico, no qual o 

autor trabalha em igualdade com as suas personagens. 

Bakhtin considera Dostoiévski um profundo conhecedor da alma humana e da 

diversidade de personalidades, pontos de vista e posições ideológicas, das mais 

inocentes às mais virulentas vicissitudes, uma imagem realista e profundamente 

elástica dessa vida social, que não se esgota numa avaliação previamente 

conclusiva do autor. 

O conceito do autor que tudo vê e tudo sabe de cada herói em particular e de 

todos os heróis, aquele que representa a consciência do herói e seu mundo, traduz o 

enfoque monológico que exclui qualquer possibilidade de ação ou reação 

imprevisível na ordem do romance. Para Bakhtin, não só os heróis se separam do 

seu criador, como este também se distancia deles, ambos dispostos a levar uma vida 

livre e independente. O efeito revolucionário do pensamento de Bakhtin está em 

apresentar o homem como fonte direta do fenômeno artístico, uma espécie de 

relação dialética entre o corpo e a consciência, que se humaniza precisamente pelo 

ato da fala e pelo uso da palavra, sendo este uso ainda mais complexo na medida 

em que refrata a coexistência de vários mundos, de vários planos que se 

interpenetram, criando um espaço de intercessão sem, no entanto, se deixar 

dissolver. 

No plano artístico de Dostoiévski, suas personagens são “não apenas objetos 

do discurso do autor, mas os próprios sujeitos desse discurso diretamente 

significante” (BAKHTIN, 2002, pág. 5). Por esse motivo, o discurso do herói não se 

esgota, nem se fecha como mero objeto da consciência do autor. Tal é a estrutura do 

romance polifônico, que pressupõe uma revisão da orientação da narração. 

Independentemente de quem a conduz, seja o autor, o narrador ou uma das 

personagens, será diferente daquela dos romances monológicos, pois a posição da 

qual se narra representa um horizonte de “sujeitos investidos de plenos direitos e não 

um mundo de objetos” (BAKHTIN, 2002, pág. 5). O personagem passa a existir 
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quase que de forma concreta, com todos os meandros de uma pessoa concebida 

naturalmente. 

 

Dialogismo e polifonia 

Segundo Bakhtin, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados, portanto, de natureza social. Neste sentido, a enunciação 

não existe fora do contexto sócio-ideológico. Toda enunciação propõe uma réplica e, 

nessa atitude responsiva, reside, segundo Bakhtin, a construção do sentido pela 

relação entre os interlocutores. Assim, na teoria bakhtiniana, o sentido não está no 

emissor, nem na palavra ou no interlocutor e, sim, no efeito da interação entre esses 

dois pólos, produzido por meio de signos linguísticos. A noção de recepção ativa 

proposta por Bakhtin indica um movimento dialógico da enunciação que constitui, por 

assim dizer, um território comum do locutor e do interlocutor. 

Compreender, portanto, apreender de fato o sentido do que o outro está 

enunciando vai além da compreensão do sinal linguístico, da voz e da organização 

do significante. A compreensão é um despertar de ressonâncias ideológicas que 

correspondem e ativam os nossos sentidos. A interação verbal constitui a verdadeira 

realidade da língua e o diálogo é uma das suas formas mais importantes. 

A palavra contém uma dimensão sonora e material ao ser emitida e uma 

dimensão semântica que se constrói no exercício do diálogo. Para além do contexto 

sócio-linguístico que, sem dúvida, fornece a moldura para os significados, Bakhtin 

identifica o diálogo com a própria constituição do sentido. O dialogismo em Bakhtin é 

o princípio constitutivo da linguagem, que se caracteriza por vozes polêmicas 

coexistentes em um discurso. Naturalmente, a troca de mensagens e as situações de 

diálogos se encontram vastamente explicitadas na história da literatura, mas não se 

caracterizam como inseridos nos gêneros dialógicos se uma das vozes presentes 

domina ideologicamente qualquer outra. Bakhtin indica a diferença através da obra 

de Dostoiévski: [...] seus romances são diálogos esplendidamente construídos, nos 

quais se observa uma profunda independência das vozes originais, que tremem de 

paixão e ardem com o fogo do fanatismo, como se ele mesmo (Dostoiévski) apenas 
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presenciasse essas discussões convulsivas e observasse, curioso, para ver de que 

modo elas terminariam e que rumo tomaria a questão (BAKHTIN, 2002, pág. 34). 

Bakhtin vê em Dostoiévski a capacidade de estabelecer uma relação única 

com suas personagens, deixando-as ter voz própria e sobreviver com o mínimo de 

interferência da parte dele como autor, constituindo um conjunto de vozes “que 

ressoam de forma equivalente, que têm poder igual, e que não são objeto do 

discurso do autor e, sim, sujeitos do seu próprio discurso”. Segundo Bakhtin, ao criar 

a trajetória livre de suas personagens, “Dostoiévski preconizou a necessidade de 

mudança da sociedade russa e, de certa forma, preconizou a própria revolução” 

(BAKHTIN, 1997, pág. 357). 

O autor polifônico não se preocupa em conhecer-se, descobrir o seu próprio 

eu; está genuinamente interessado em conhecer o outro, simplesmente porque não 

existe na cosmovisão5 polifônica um “eu” solitário, isolado do contexto social: “eu me 

projeto no outro, que também se projeta em mim, nossa comunicação dialógica 

requer que afirmemos um para o outro a existência de duas multiplicidades infinitas 

que dialogam em pé de igualdade” (BAKHTIN, 1997, pág. 366). 

O movimento de desenhar o perfil do herói a partir da realidade do homem 

comum exige do autor polifônico um exercício consciente no sentido de criar meios 

para que esse homem apagado possa adquirir um contorno próprio e energia 

suficiente para ter voz peculiar. 

Para Dostoiévski não importa o que o herói é para o mundo, mas o que o 

mundo é para ele e o que ele é para si mesmo. Dostoiévski transforma todo esse 

manancial em objeto de reflexão do próprio herói, “posição social, sua relação com a 

sociedade, o perfil espiritual e, inclusive, a sua aparência externa que, nesse 

processo, transfere-se do campo de visão do autor para o campo de visão do herói” 

(BAKHTIN, 2002, págs. 47-48). Bakthin reconhece em Dostoiévski a capacidade de 

entender o ser humano em toda a sua ambiguidade: diversidades de personalidade, 

pontos de vista, posições ideológicas, religiosas, anti-religiosas, nobreza, vilania, 

manias, taras, franquezas, excentricidades, brandura, violência, timidez, 

                                                             
5
 Modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade. A palavra alemã é weltanschau-ung, que significa um ‘mundo e uma 

visão da vida’, ou ‘um paradigma’. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. 
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exibicionismo, enfim, esse amálgama de vicissitudes que o tornam irredutível a 

definições exatas (BAKHTIN, 2002, pág. ix). 

Por se perceber em um embate de consciência, o herói alcança a sua verdade 

e toma posse da sua voz; um novo estado de consciência se manifesta 

particularmente e em primeira instância no tom e no estilo de sua voz e, em seguida, 

no uso da palavra para se relacionar com o mundo. A verdade se vê assim 

relativizada. Percebe-se a enorme importância dessa dimensão atribuída por Bakhtin 

à voz: expressão de uma individualidade singular, composta de inúmeros véus de luz 

e de sombra em um jogo de refrações. Neste sentido, o discurso do autor não pode 

abranger todos os pontos de vista e concluir de fora o discurso do herói. Para influir 

na trajetória do herói, ele precisa dialogar com ele. O diálogo é o centro do mundo 

artístico de Dostoiévski, utilizado não como meio, mas como fim (BAKHTIN, 2002, 

pág. 256); aqui o homem não apenas se revela exteriormente, como o faz também, e 

principalmente, para si mesmo. Para Dostoiévski “ser significa comunicar-se pelo 

diálogo” (BAKHTIN, 2002, pág. 256), pois “[...] o diálogo não é o limiar da ação, mas 

a própria ação” (BAKHTIN, 2002, pág. 257). Neste sentido, as palavras proferidas 

pelas personagens “não são apenas objeto do discurso do autor, mas os próprios 

sujeitos desse discurso diretamente significante” (BAKHTIN, 2002, pág. 4). 

Na estrutura da obra polifônica deve existir uma nova orientação da narrativa; 

o autor, o narrador e a personagem necessariamente irão articular em novas formas 

e ocupar posições bem distintas das definições tradicionais do romance monológico. 

O autor não encontra uma visão do herói que se assinale de imediato por um 

princípio criador escapando do aleatório ou uma reação percebida imediatamente por 

um princípio produtivo. Não é a partir de uma relação de valores, de pronto unificada, 

que o herói se organizará em um todo; ele revelará muitos disfarces, máscaras 

aleatórias, gestos falsos, atos inesperados que dependem das reações do autor. 

Este terá que abrir um caminho através do caos dessas reações para desembocar 

em sua autêntica postura de valores e para que o rosto da personagem se defina. 

Por isso o autor nada tem a dizer sobre o processo de seu ato criador; ele está por 

inteiro no produto criado e só pode nos remeter à sua obra. De fato, apenas nela é 
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que vamos procurá-lo. A personagem fica independente e o autor só vai reconhecer 

suas características ao ler suas aventuras. 

O tema autor-autoria-narrador-herói está presente em quase todos os escritos 

conhecidos de Bakhtin. É um tema que envolve muita elaboração, sendo preciso 

materializar uma relação do herói com seu mundo: olhando com simpatia ou 

antipatia, distância ou proximidade, reverência ou crítica, alegria ou amargura, e 

assim por diante.  

O autor estava criando seu herói, vivendo através da imagem na qual o havia 

inserido no início de sua relação criadora, quando o autor fala de seu herói, expressa 

sua relação do momento com um herói já criado e determinado, transmitindo a 

impressão que este produz nele como imagem artística e expressa a relação que 

teria com um ser vivo, determinado, encarado de um ponto de vista social, moral, ou 

outro. O herói daí em diante tornou-se independente de seu criador e o autor, por 

sua vez, também se tornou independente dele — homem, crítico, psicólogo ou 

moralista. 

É o autor que dá forma ao conteúdo; ele não apenas registra passivamente os 

eventos devsua vida, mas faz um recorte que organiza esteticamente. 

Em todo momento encotramos a confusão total dos diversos tipos de 

enfoques e de critérios avaliativos. O herói positivo ou negativo (a relação com o 

autor), autobiográfico ou objetivo, idealista ou realista, a heroificação, a sátira, o 

humor, a ironia; o herói épico, dramático, lírico, o caráter, o tipo, a personagem; o 

herói romanesco; a famosa classificação dos papéis cênicos: o galã (lírico, 

dramático), o racional, o ingênuo, etc. — todas essas classificações, que não 

determinam o herói, não são fundamentadas, não se ajustam umas às outras, e, por 

sinal, falta o próprio princípio que possibilitaria ajustá-las, fundamentá-las. 

O escritor direciona todas as palavras para outras vozes e entrega a 

construção do todo artístico a uma certa voz. Segundo Bakhtin, o discurso do autor-

criador não é a voz direta do escritos, mas uma apropriação para poder ordenar um 

todo estético. O escritor é a pessoa capaz de trabalhar numa linguagem enquanto 

permanece fora dessa linguagem e mesmo que o escritor coloque suas ideias na 
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boca do herói, não são mais suas porque estão na boca do herói e se adaptam ao 

seu todo. 

O autor é o depositário da tensão exercida pela unidade de um todo acabado: 

o todo do herói e o todo da obra, um todo transcendente a cada um de seus 

constituintes considerados isoladamente. Esse todo que assegura o acabamento ao 

herói não poderia, por princípio, ser-nos dado de dentro do herói, o herói não pode 

viver dele e inspirar-se nele em sua vivência e em seus atos. Esse todo lhe vem -— 

é-lhe concedido como um dom -— de outra consciência atuante, da consciência 

criadora do autor. A consciência do autor é a consciência de uma consciência, ou 

seja, é uma consciência que engloba e acaba sendo consciência do herói e do seu 

mundo, englobando a consciência do herói por intermédio do que, por princípio, é 

transcendente a essa consciência e que, inerente, o enganaria. O autor não só vê e 

sabe tudo quanto vê e sabe o herói, em particular, e todos os heróis, em conjunto, 

mas também vê e sabe mais do que eles, vendo e sabendo até o que é por princípio 

inacessível aos heróis; é precisamente esse excedente, sempre determinado e 

constante, de que se beneficia a visão e o saber do autor, em comparação com cada 

um dos heróis, que fornece o principio de acabamento de um todo — o dos heróis e 

o do acontecimento da existência deles, isto é, o todo da obra. 

O autor sabe e vê mais que ele, não só na direção do olhar de seu herói, mas 

também nas outras direções, inacessíveis ao próprio herói; é esta precisamente a 

postura que um autor deve assumir a respeito de um herói. (BAKHTIN, 1997, pág. 

35). 

Daí decorrendo diretamente a fórmula geral do princípio que marca a relação 

criadora, esteticamente produtiva, do autor com o herói, uma relação impregnada da 

tensão peculiar, no espaço, no tempo, nos valores, permitindo juntar por inteiro um 

herói que, internamente, está disseminado e disperso no mundo da cognição e no 

acontecimento aberto do ato ético; que permite juntar o próprio herói e sua vida e 

completá-lo até torná-lo um todo graças ao que lhe é inacessível, a saber, a sua 

própria imagem externa completa, o fundo ao qual ele dá as costas, sua atitude para 

com o acontecimento da sua morte e do seu futuro absoluto, que permite, finalmente, 
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proporcionar ao herói a razão de ser e o acabamento, sem levar em conta o sentido, 

as aquisições e os êxitos de sua própria vida orientada para frente dele mesmo. 

A vida do herói é vivida pelo autor numa categoria de valores diferente 

daquela que ele conhece em sua própria vida e na vida dos outros — participantes 

reais do acontecimento ético aberto, singular e único, da existência —, é pensada 

num contexto de valores absolutamente diferentes. É necessário que a consciência 

artística se libere e se deixe vagar livremente. O autor não se confunde com o 

escritor, nem o receptor com o público real. São funções inerentes e constitutivas da 

obra, cada uma delas consolida posições sociais. 

Bakhtin menciona três casos típicos do recuo que se introduz na relação 

simples do autor com o herói, os quais aparecem quando o herói coincide com o 

autor na vida, ou seja, quando no essencial o herói é autobiográfico. De acordo com 

uma relação simples, o autor deve situar-se fora de si mesmo, viver a si mesmo num 

plano diferente daquele em que vivemos efetivamente nossa vida; essa é a condição 

expressa para que ele possa completar-se até formar um todo, graças a valores que 

são transcendentes à sua vida, vivida internamente, e que lhe asseguram o 

acabamento. 

No primeiro caso, o autor fica sob o domínio do herói, cuja postura cognitivo-

ética no mundo possui tanto prestígio para o autor que este não pode ver o mundo e 

as coisas a não ser pelos olhos do herói e não pode viver sua própria vida a não ser 

pelo interior do herói; o autor não encontra, entre seus próprios valores, um ponto de 

apoio estável e convincente fora do herói. Claro, para que o todo artístico, ainda que 

inacabado, possa mesmo assim se concluir, serão necessários fatores de 

acabamento, e, por conseguinte, o autor deverá necessariamente encontrar um meio 

de situar-se fora do herói. 

No segundo caso, o autor tem o domínio do herói, introduz nele princípios de 

acabamento, a relação do autor com o herói se torna, em parte, a relação do herói 

consigo mesmo. O herói empreende determinar a si mesmo; a autoprojeção do autor 

se entranhou na alma do herói e nas suas palavras. Esse tipo de herói pode evoluir 

em duas direções. Primeiro, o herói não é autobiográfico e o princípio de auto 

projeção que o autor insuflou nele é apto para assegurar-lhe o acabamento. Assim é 
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o herói do pseudoclassicismo, cuja postura interior é submetida a um acabamento 

exclusivamente artístico; o herói jamais se desvia do princípio estético de que 

emana. Segundo, o herói é autobiográfico, tendo assimilado a autoprojeção do autor 

que lhe assegura o acabamento. E a reação global que lhe assegura uma forma, o 

herói a incorpora à sua própria vivência e a supera. Esse tipo de herói é refratário a 

qualquer acabamento interno, supera interiormente tudo o que poderia determiná-lo 

totalmente e que ele considera inadequado a si mesmo; vivencia qualquer 

integridade acabada como uma limitação e lhe opõe um mistério interior indizível.  

Na novela pastoril La Arcadia de Jacopo Sannazaro, o autor coloca dados de 

sua própria vida nas prosas VII e VIII, constituindo uma autobiografia novelada; relata 

que com 8 anos teria conhecido sua amada em Nápoles, sua cidade natal, não 

sendo correspondido, conta na prosa VII suas tristezas e concluindo na prosa VIII a 

história da morte de sua amada. 

Apenas cumplidos los ocho años, comencé a sentir la fuerza del amor; 
y enamorado, con más atención de la conveniente a los pueriles años, 
del encanto de uma jovem muchacha, más bella y hermosa que 
cualquier otra que hubiese visto, descendiente de uma elevada 
alcurnia, tenía oculta mi pasión. Por lo cual ella, sin darse cuenta de 
nada, jugando infantilmente comigo, de día en día, con su excessiva 
beleza más inflamaba mis tiernas medulas; de suerte que mientras 
crecía mi amor con los años, alcanzamos una edad más adulta e 
inclinada a los ardientes deseos. (Sannazaro, 1993. pág. 122). 

 

Os biógrafos de Sannazaro indentificaram que esse seu grande amor era 

Carmosina Bonifácio, pertencente a uma nobre família das relações do autor. 

Pero, ¿por qué me entretengo en contar aquello que para todos puede 
ser evidente? Ya no me oigo nunca llamar por ninguno de vosotros 
“Sannazaro”, aunque hava sido el honroso nombre de mis 
antepassados, sin que ellos, recordando haber sido llamado antes por 
ella “Sincero”, sea motivo para suspirar. (Sannazaro, 1993. pág. 125). 
 

No terceiro caso, o herói é seu próprio autor; pensa sua vida esteticamente, 

parece representar um papel; diferentemente do herói romântico infinito e do herói 

impenitente de um Dostoievski. Tal herói é auto-satisfeito e seu acabamento repleto 

de segurança. (BAKHTIN, 1997, pág. 36) 

Encontramos na novela Los siete libros de la Diana de Jorge Montemayor, três 

personagens que se apresentam de modo especial na novela: Selvagia, Beliza e 

Felismena que funcionam como narradores. Elas se introduzem no espaço pastoril 
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contando aos pastores e às ninfas sua própria história. Esses personagens 

narradores se consideram capazes de influenciar no comportamento dos outros. Os 

personagens femininos se desenham de forma mais completa que os masculinos. 

(MONTEMAYOR, 1995, pág. 78). 

Bakhtin também nos trás o herói lírico, que dentro da objetivação lírica do 

homem interior pode tornar-se auto-objetivação. Aqui também o herói e o autor ficam 

muito próximos, mas o autor terá a sua disposição um leque maior de elementos 

transcendentes à vida interior do herói. O herói e o autor ficam tão próximos na obra 

lírica como na obra biográfica, em virtude de que os valores vinculados à posição 

criadora têm tanta autoridade no lirismo, a ponto de tornar possível a auto-

objetivação lírica que significa a coincidência de pessoas entre o herói e o autor, fora 

do âmbito da obra. Podemos ter a impressão de que o discurso lírico depende de 

uma única instância e não de duas; as configurações do autor e do herói se 

sobrepõem e seus centros coincidem.  

 

Objetivar-me num modo lírico é consentir que o espírito da 
música me mantenha em seu poder, me penetre e me 
impregne. O espírito da música, o coro possível: eis no que 
reside a autoridade da posição exotópica que o autor interior 
ocupa em relação à minha vida interior. 
(BAKHTIN. 1997, pág. 185) 
 

 

 Dentro de Los Pastores de Belén encontramos de forma clara o tema autor e 

narrador/herói. Lope de Vega como autor e o pastor Aminadab como narrador/herói, 

narrador e centralizador de quase todas as decisões ocorridas no âmbito da novela. 

Existem outros personagens que, em alguns momentos, tomam a palavra e, por 

alguns minutos, tomam para si o atributo de narrador, mas somente a Aminadab 

pode ser realmente atribuído esse “título” de narrador/herói, que explanamos 

anteriormente.  

Lope de Vega criou um narrador/herói bem diferente de si mesmo, bastante 

idealizado, provavelmente pleno de emoções. Los Pastores de Belén, escrita para 

seu filho Carlos Félix, morto alguns anos antes, tem, em Aminadab, quase que um 

pai para os outros pastores, um homem carinhoso, um guia espiritual.  
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Bajada de las montañas de Judea a la torre de Belén, puesta 
una milla de la sagrada Elia, el pastor Aminadab, descendiente 
de la tribu y casa de Jacob y deudo del santíssimo José, a la 
sazón esposo de la hermosa María, (...) Iba el pastor dichoso 
revolvendo en la memoria aquellas antiguas historias de la 
creación del mundo... Era Aminadab estudioso de la lección del 
Torach, cinco libros del capitan de Israel. No había pastor en 
las montañas de Judea que no lo consultasse, ni aldeã por los 
campos de Belén que no le conociese. (LOPE DE VEGA. 1953, 
pág. 1194). 

 

Um homem fiel, que se casa somente uma vez, bem diferente de Lope de 

Vega, realmente um herói, um modelo a ser seguido para todos que com ele 

convivem dentro da narrativa, que, com sua força e carisma, guia todos aqueles 

personagens ao encontro do recém-nascido menino Jesus, sempre recheando sua 

fala com lindas passagens, mantendo viva a chama que impulsiona todos aqueles 

que acreditam que o Salvador havia chegado. 

 
Tanta opinión había cobrado Aminadab de estudioso y 
entendido desde el dia de la precedente junta de los pastores, 
que por todos los vales de Belén era mirado por la cosa más 
rara y prodigiosa que en ellos se habían visto, a cuya fama el 
viejo rabadán Mahol quedó tan advertido y aficionado que, le 
casó con la bela Palmira, que fué causa de que a despedirse 
de Zacarías, la parida Isabel y Juan su hermoso hijo. (LOPE 
DE VEGA. 1953, pág. 1266). 
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2. As Novelas Pastoris 

 

O termo Novelas, em espanhol, significa romance em português; optamos 

em usar o termo Novelas para designar as obras aqui estudadas e, também, 

para diferenciar da forma romance que constantemente aparece dentro das 

Novelas, que é uma composição poética com as rimas pares assonantes, em 

oito sílabas métricas. 

As obras encontradas nos séculos XVI e XVII, que classificamos hoje em 

dia como novelas, não eram denominadas dessa forma naquela época. Essa 

classificação era reservada para um reduzido numero de obras de caráter 

amador, sendo Cervantes o primeiro a nomeá-las assim. A novela, na literatura 

medieval Ibérica, apenas aparece com poucas formas e com estilo quase 

sempre importado e adquire no renascimento e no barroco grande importância, 

somente comparado ao êxito do teatro durante a mesma época, com Lope de 

Vega.  

As novelas do Século de Ouro – apogeu das letras e das artes na 

Espanha, no século XVII podem ser classificadas de sete formas: Novela de 

cavalaria, Novela pastoril, Novela picaresca, Novela histórico-mourisca, Novela 

bizantina, Novela cortesana e formas de novelas não definidas (FRANQUESA. 

1982, p. 21). O nosso objeto de estudo são as novelas pastoris, um gênero 

idealista e também importado. Suas características não passaram despercebidas 

por Cervantes, quando Don Quixote em seu leito de morte recobra o juízo 

reconhecendo o fracasso de sua vida de cavaleiro e aconselha seu escudeiro 

Sancho Panza a seguir uma vida pastoril; e quando Dom Quixote dá o seu último 

suspiro, Sancho Panza diz assim se lamentando:  

— Ai! — respondeu Sancho Pança, chorando — não morra Vossa 
Mercê, senhor meu amo, mas tome o meu conselho e viva muitos 
anos, porque a maior loucura que pode fazer um homem nesta vida é 
deixar-se morrer sem mais nem mais, sem ninguém nos matar, nem 
darem cabo de nós outras mãos que não sejam as da melancolia. 
Olhe, não me seja Vossa Mercê preguiçoso, levante-se dessa cama e 
vamos para o campo vestidos de pastores, como combinamos. Talvez 
em alguma mata encontremos a senhora dona Dulcinéia 
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desencantada, que não haja aí mais que ver. Se morre de pesar de se 
ver vencido, deite-me as culpas a mim, dizendo que por eu ter 
apertado mal as silhas de Rocinante é que o derrubaram; tanto mais, 
que Vossa Mercê há-de ter visto nos seus livros de cavalarias ser 
coisa ordinária derribarem-se os cavaleiros uns aos outros, e o que é 
hoje vencido ser vencedor amanhã.  (CERVANTES, 1978, pág. 630) 
 

A noção de recepção/compreensão ativa proposta por Bakhtin ilustra o 

movimento dialógico da enunciação, que constitui o território comum do locutor e 

do interlocutor. Nesta noção podemos resumir o esforço dos interlocutores em 

colocar a linguagem em relação frente a um e a outro. O locutor enuncia em 

função da existência (real ou virtual) de um interlocutor, requerendo, deste 

último, uma atitude responsiva, com antecipação do que o outro vai dizer, isto é, 

experimentando ou projetando o lugar de seu ouvinte. Por outro lado, quando 

recebemos uma enunciação significativa, esta nos propõe uma réplica: 

concordância, apreciação, ação. E, mais precisamente, compreendemos a 

enunciação somente porque a colocamos no movimento dialógico dos 

enunciados, em confronto tanto com os nossos próprios dizeres quanto com os 

dizeres alheios. 

O dialogismo destaca a natureza contextual da interação e o aspecto 

sociocultural dos contextos, nos quais as interações se realizam. Considera toda 

enunciação como sendo um ato responsivo, uma resposta suscitada pelo 

contexto, ao contrário do monologismo, que enfatiza as iniciativas discursivas 

individuais do falante desvinculadas do seu interlocutor, como já nos referimos.  

 Quando falamos de novela pastoril, nos termos de Lope de Vega, 

felizmente recuperados por López Estrada, as novelas dos pastores são, na 

prosa e na ficção do Século de Ouro, um grupo genérico com destaque em 

vários pontos de vista. Desde o início, chama a atenção a grande quantidade de 

títulos e, sobretudo, as edições do gênero tanto na Espanha como fora de suas 

fronteiras, em castelhano ou através de traduções para outras línguas.  Isso 

indica uma valorização significativa do público leitor a nomes dos autores 

relevantes que contribuíram para o gênero mostrando um prestígio literário 

notável, baseados em autores da literatura antiga e mesmo da moderna (o 

caso Jacopo Sannazaro e sua Arcadia). Além disso, a versatilidade do gênero, 
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que se manifesta em condições mistas de prosa e verso, permitiram 

desempenhar um papel decisivo no processo de configuração e contaminação 

das formas e de mundos narrativos, ou seja, o início da novela moderna. 

A novela era um gênero desenvolvido na Espanha e apreciado pelo 

público. Não foi na Itália e sim na Península Ibérica que a novela pastoril 

floresceu, nutrindo-se de uma base medieval vasta e mais variada do que a 

contribuição italiana, que se pode dizer que foi acidental. De todos os gêneros 

literários espanhóis, a novela era a menos propensa a representar a realidade. 

Não foi por acaso que as novelas de cavalaria fizeram Don Quixote perder o 

juízo. Por sua natureza, a novela espanhola era uma ficção essencialmente mais 

absurda do que é a realidade pastoril. (RICO. 1980, p. 297). 

Nas novelas pastoris, há uma ampla problemática amorosa; cada caso 

sobrevive em combinação com outros, mas possuindo uma unidade de 

desenvolvimento e finalização. Sua exposição é dramática: conversação, o 

diálogo, a réplica que separa um caso do outro dentro de uma sut il 

especificidade amorosa. 

O germe da novela pastoril está na égloga, gênero lírico em que pastores 

vivem em uma paisagem concebida como locus amoenus6. Vivem e 

compartilham suas experiências de amor e também experiências infelizes, com a 

própria natureza e com os companheiros sofredores. Com essa visão, o gênero 

está ligado às tradições bucólicas, desenvolvidas por Virgilio com excelência. 

Mas esse gênero também recorre a outras variedades de temas pastoris como a 

lírica tradicional castelhana ou égloga dramática, que já vinha se mostrando 

desde o final do século XV, dando ao mundo pastoril uma complexidade de 

sentimentos e variedade de registros literários, entre o cômico e o trágico.   

                                                             
6
 Expressão latina que significa "lugar ameno". Trata-se de um dos tópicos da literatura clássica, usado com 

frequência na época medieval e renascentista e que se opõe a locus horrendus empregue no Romantismo. O locus 

amoenus consiste numa descrição da paisagem ideal, em ambiente de tranquilidade, bucólico ou pastoril. 

Verifica-se a recorrência a elementos da natureza, como árvores, fontes, pássaros e todos os elementos sensoriais 

a eles associados, tais como o perfume das flores, o cromatismo da paisagem, o canto das aves. Este tipo de 

descrição surge em Teócrito e Virgílio, neste último, sobretudo na sua poesia bucólica. O tema do locus 

amoenus é ainda escolhido para as descrições do retorno do homem à natureza, à felicidade e ao Paraíso perdido. 
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É, portanto, pela sua junção com a égloga que a novela pastoril tende a 

simplificar o mundo literário, concentrando-se nas experiências emocionais dos 

personagens, que estão livres de praticamente todas as contingências da vida 

cotidiana da sociedade (mas não livres de tudo: há sempre uma hierarquia e 

certas normas sociais vigentes como aquelas relativas ao casamento). O mundo 

dos pastores, assim, se converte em um laboratório para explorar as 

possibilidades da casualidade. A serviço de tal exploração, os autores colocam 

seus conhecimentos de retórica amorosa, divulgada pelos poetas do século XIV 

como Petrarca, e, ao lado dela, a teoria do amor, quase sempre platônica, que 

difundiam os tratados italianos de cortesia. (MONTERO, 2006, p. 340)  

No poema abaixo Petrarca descreve um cenário pastoril com canto doce 

de amor: 

Né per sereno ciel ir vaghe stelle, 
Né per tranquilo mar legni spalmati. 
Né per campagne cavalieri amarti, 

Né per bei boschi allegre fere e snelle; 
Né d´aspettato ben fresche novelle, 
Né dir d´amore in stili alti et ornati, 
Né tra chiari fontane e verdi prati 

Dolce cantare oneste donne et belle; 
Né altro sarà mai ch´al cor m´aggiunga, 

Sì seco il seppe quella seperille 
Che sola a gli occhi miei fu lume e speglio. 

Noia m´è ´l viver sì gravosa e lunga, 
Ch´i´ chiamo il fine, per lo gran desire 
Di riveder cui non veder fu ´l meglio. 

(Petrarca. 1981, pág. 606) 
 

Agora, confinado ao núcleo da égloga, o mundo pastoral pode 

literalmente ficar sem um grande número de possibilidades combinatórias.  Mas 

se ele entrou em contato com outros mundos, o leque de opções ganhou em 

amplitude através do contraste, do cruzamento e da contaminação. E assim 

aconteceu apenas em um processo de tentativa, erro e ensaios, em que o 

episódio pastoral aparece incorporado ao quadro de gêneros como a novela de 

cavalaria e a novela bizantina ou combinados com a narrativa sentimental. 
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No primeiro momento foi julgada de forma desfavorável; porém, nos 

últimos anos, foi mais compreendida e a íntima relação que une os princípios 

estéticos e filosóficos foram mais bem compreendidos.  

Considerado em sua origem, o tema bucólico não apresenta solução de 

continuidade, desde que aparece na Grécia com Teócrito 7, em Roma com 

Virgílio8; na Idade Média, as pastorelas provençais e galego-portuguesas 

chegaram com um formato bem avançado ao século XV. A partir do 

renascimento, o tema bucólico se polariza em três direções: poesia lírica, teatro 

e novela pastoril. (FRANQUESA, 1982, p. 22). Das novelas de Lope de Vega, 

Los Pastores de Belén é sem dúvida a que possui mais poesias cantadas. 

O caráter idealizante, mesmo que ingênuo da tradição greco-latina, está 

na projeção remota mais firme do bucolismo clássico e na consideração da 

preeminência de Teócrito e seus discípulos, sem dúvida em expandir o modelo 

pastoril com o concurso de outro gênero de obras do escritor siciliano. Assim, 

poemas suntuosos configuram o âmbito da variada tradição bucólica que define 

com amplitude: Teócrito é, antes de tudo, o inventor e pai de todas as formas de 

égloga, não somente dos pastores de bois e cabras, como também dos 

seguidores, dos pescadores e dos caminhantes. Observamos que em Teócrito 

encontram-se os elementos temáticos e estruturais que se projetariam na 

narrativa bucólica, fundamentalmente a paisagem, o tema amoroso e dramático. 

Nos Idílios de Teócrito encontramos presente o cenário pastoril claramente 

vivido por seus personagens, a presença de música representada com a flauta, 

o canto e poesia largamente recitada: 

 

                                                             
7
 (G. Theôkritos) (séc. III a.C.). Nasceu provavelmente em Siracusa e passou parte de sua vida em Cós e em 

Alexandria durante o reinado de Ptolomaios Filadelfos. Seus poemas conservados incluem seis peças pastoris, 

nessas peças o poeta apresenta, na forma dramática de desafios ou diálogos entre camponeses, retratando a antiga 

vida campestre da Sicília. Atribuem-se também a Teócrito alguns epigramas. O poeta escreveu principalmente 

em hexâmetros e geralmente no dialeto dórico. Seus poemas pastorais constituem a parte mais característica de 

sua obra, e por causa deles Teócrito é considerado o pai desse gênero de poesia, na qual ninguém o igualou, pois 

sua naturalidade era perfeita e ele retratou camponeses, animais e o campo com autenticidade.  
8 (L. Publius Vergilius Maro) (70-19 a. C.), nasceu em Andes, perto de Mântua, na Gália Cisalpina. O poeta era 

pois de origem gaulesa, pouco mais velho que Horácio e Augusto. Educou-se em Cremona e Mediolanum 

(Milão), e mais tarde estudou filosofia, retórica e outros assuntos mais elevados em Roma, voltando então a uma 

vida de estudo e meditação em sua fazenda em Mântua, e iniciou a composição das églogas em 43 a. C.. 
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Idílio XI 

Eis que as Ninfas trazem-te cestos cheios de lírios... 

Conferir-te-ia eu lírios brancos e delicadas dormideiras de pétalas vermelhas. 

Idílio XX 

Foge de mim. Sendo eu um pastor, queres tornar orgulhoso a mim infeliz? Não 

aprendi a amar grosseiramente... 

Mas, pelo fato de ser eu um pastor, foge e não me oiças jamais...  

Idílio VIII 

Eu possuo uma flauta composta de nove canudos.   

Já que estamos juntos, ambos peritos, tu em tocar flauta, eu em recitar versos...  

Já que estamos ambos aqui, ambos peritos em tocar flautas e em recitar 

versos...  

Idílio IV 1 

Dize-me, Dametas, a quem pertence o rebanho? Por ventura a Melibeu? 

Dize-me Córidon, a quem pertencem os bois? Por ventura a Filiondas? 

Idílio IV 2 

Não, (o rebanho) pertence em verdade a Éragon, ele mo confiou recentemente.  

Não, pertence em verdade a Éragon, ele mo confiou para pastorear.  

Idílio V 78: 

Vamos, começa a cantar, se algo tens preparado. 

Vamos, canta, se algo tens para cantar...  

(TEÓCRITO) (CHOLMELEY, 1930, p. 118) 
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Em Virgílio, na Eneida9, podemos dizer que o cenário natural e o 

campestre está distante dos de Teócrito e não só por estarem ambos enraizados 

em contextos geográficos diferentes. Em Virgílio o bucolismo está abrandado por 

sua caracterização formal em temas distantes do pastoril, quando reproduz 

situações de seu próprio círculo social. Esse procedimento estará refletido no 

cultivo do bucólico que geralmente disfarça a sátira pessoal e política com o 

modo alegórico, brindando o gênero bucólico como córtex de suas invenções. 

(MENÉNDEZ PELAYO. 1943, tomo II, p. 198). 

 
"Uma vez que o caminho do Inferno começa aqui, na lagoa do rio 
aqueronte convulso, leva-me logo à presença da sombra do pai 
extremado. Mostra-me a entrada a transpor, escancara-me as portas 
sagradas.(...) Por isso suplico-te, ó Virgem, apieda-te do pai, do filho 
aqui vindo." (VIRGILIO)(FELICIANO, 1943, pág.116) 

 
Ao analisarmos o elemento pastoril na literatura através dos séculos, é 

preciso reconhecer duas correntes principais: sacra e profana. A corrente  

profana é representada nas obras de autores como Teócrito, e seus 

continuadores, Virgílio e alguns de seus contemporâneos, Petrarca, Sannazaro, 

na poesia medieval da Europa e nas obras de dramaturgos peninsulares. A 

segunda corrente tem sua origem na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento e 

na literatura litúrgica. (MILLER, 1970, pág. 17)  

Começando com a corrente profana, podemos dizer que o elemento 

pastoril, na história da literatura, aparece realmente na fase “helenística” da 

literatura grega e na poesia bucólica de Teócrito. 

Alguns séculos depois a vemos na literatura latina, em Virgílio, embora 

imitasse e se ligasse muito aos textos dos Idílios de Teócrito, que tinha um estilo 

admirável e produziu obras de superior beleza. As dez églogas são mais 

artificiais e convencionais que na obra de Teócrito. A palavra idílio , que em grego 

significa obrita (peça de curta duração), chegou ao vocabulário espanhol em 

meados do século XVII. Até o século XII não se ouvia falar em Teócrito ; só no 

                                                             
9
 Uma epopéia em doze cantos, escrita em versos hexâmetros por Virgílio em seu retiro durante os últimos doze 

anos de sua vida. O poema ficou inacabado, e segunda consta, Virgílio teria ordenado sua destruição quando 

estava prestes a morrer. A Eneida é uma epopéia nacional, destinada a celebrar a origem e o crescimento do 

império romano. 
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renascimento a obra de temática bucólica tomou corpo ao fazer relação com as 

Églogas de Virgílio. (ESTRADA. 1974, p. 61). Com o desejo de criar uma 

“Arcadia”, lugar ideal, idílico e cheio de paz, Virgílio misturou o rústico com o 

urbano, introduzindo personagens disfarçadas como pastores, mas que foram 

pessoas que verdadeiramente conheceu. 

Alguns trechos expressarão melhor o que Virgílio queria dizer: 

 
“A frota de Enéias comemora a chegada na nova Tróia com um 
grande festim. Enéias então lembra que o pai profetizara que, quando 
chegassem a uma terra esfomeados e lá saciassem a fome, esta seria 
a sede da futura Tróia. Tudo ocorre conforme os prognósticos do pai 
Anquises. Enéias brada: " Salve, terra que os Fados nos deram! Salve 
também , aqui mesmo, sagrados penates de Tróia! Eis nossa pátria, a 
morada (...) Eia, animai-vos..." 
     Enéias risca no chão um mapa com os contornos da futura cidade 
romana. Dirige-se, então, ao palácio do monarca local. Entra no 
templo de Latino. O primeiro contato com Latino é efetivado em tom 
cordial e amistoso, haja vista que ambas as partes já conhecerem os 
desígnios dos deuses. Ilioneu, o sábio do local, intermedeia os 
diálogos que se estabelecem entre o monarca e os estrangeiros.  
Latino já nutria a certeza que Enéias seria seu futuro genro. 
     Todavia, no Olimpo, as contendas entre os deuses quanto ao 
destino do herói troiano se chocavam. A fera esposa de Jove assim se 
refere aos estrangeiros: 
  
"Ó geração aborrida! Ó destino da Frígia, contrário sempre ao meu 
Fado! Nos campos sigeus sucumbir não puderam? Presos, viver como 
escravos? No incêndio de Tróia abrasar-se? Livres se encontram. (...) 
Movi contra eles as forças do céu e do mar, impotentes. De que 
proveito me foram e Sirtes e Cila e Caribde desmesurada? Tranqüilos, 
a foz alcançaram do tibre, salvos do mar e de mim."  (VIRGÍLIO) 
(FELICIANO, 1943, p.144-145)  

 

Não podemos deixar de falar de Dafnis e Cloe de Longo, autor que tem 

seu trabalho datado entre o século II e o V d.C. A obra é um relato das relações 

amorosas do pastor Dafnis e da donzela Cloe, que descobrem pouco a pouco os 

sofrimentos do amor, cuja intriga se centra no pseudo-inocente despertar do 

amor entre dois jovens pseudo-pastores, uma vez que será revelado serem 

filhos de nobres, abandonados no campo e crescendo entregues aos seus 

instintos naturais. A obra se inclui na tradição dos Idílios pastoris de Teócrito. Se 

espalhou pela Europa através de uma discreta tradução do Bispo Jacques 

Amyot (Paris, 1559), cuja edição é do tempo de La Diana de Jorge Montemayor. 

(LOPEZ ESTRADA. 1974, p. 69). 
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No Renascimento italiano, com Petrarca, vemos um novo impulso lírico 

no gênero bucólico, mas, quanto aos temas, pouco há de novo. Escreveu doze 

églogas pastoris, as quais têm o título geral de Bucolicum Carmen.  

Existe uma íntima relação entre a novela pastoril italiana e a espanhola, 

baseada na influência de La Arcadia de Sannazaro, dos “Idílios”10 de Teócrito e 

das “Églogas” de Virgílio, que mantêm sempre presente a clássica concepção do 

bucólico. A obra com que se celebrizou é um conjunto de doze quadros pastoris, 

terminados por uma égloga. A influência de Sannazaro sobre a novela pastoril 

européia se dá de forma generalizada, sobrevivendo no título de algumas obras, 

salvo alguns aspectos que se projetaram na escrita da Península Ibérica. 

Contudo, La Arcadia foi a primeira obra em prosa que alcançou em toda Itália 

uma reputação clássica. Sannazaro pode ser considerado um marco na 

transição bucólica greco-latina. (MENÉNDEZ PELAYO. 1943, tomo II, p. 210). 

Sannazaro segue na esteira de Virgílio, absorvendo o estilo de Petrarca na 

sublimação da melancolia amorosa. Transforma a sua Arcádia num santuário da 

poesia, espaço idílico imaginário onde o relacionamento entre o amor e a beleza 

encontra a expressão simbólica que caracteriza o espírito da renascença. A 

ação se passa num mundo mitológico de templos e ninfas onde o amor, quase 

sempre não correspondido, é o acontecimento central. A simplicidade 

encontrada em La Arcadia exprime-se, paradoxalmente, em elaborado 

virtuosismo de linguagem e exibição de técnicas da arte de versejar, próprias do 

experimentalismo que caracteriza os poetas renascentistas.  

Sem dúvida, foi Juan del Encina quem tão belamente juntou as duas 

correntes, a profana e a sacra, e foi o começo do teatro peninsular. Juan del 

Encina traduziu as Églogas de Virgílio para o castelhano, fazendo o pastor surgir 

                                                             
10 Do grego que significa pequeno quadro. Primitivamente o termo “idílio” designava todo poema curto de 

assuntos diversos como: descritivo, narrativo, dramático, épico ou lírico. Assim Teócrito empregou-o para rotular 

seus poemas. E visto que os temas bucólicos se fizeram mais conhecidos, o vocábulo “idílio” passou a ser 

entendido como sinônimo de poesias pastoris. Em Roma, o poeta Grego encontrou em Virgílio um discípulo de 

peso, que não só lhe adotou o padrão como o enriqueceu com diversos aspectos novos, originados de um talento 

raro para o ofício de versejar e uma privilegiada sensibilidade. 
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como figura literária, introduzindo algo que vai se tornar muito popular neste tipo 

de obra: o villancico. Este normalmente termina com os pastores cantando, 

resumindo as ideias expressas na obra. Por outro lado, Juan del Encina olhou 

para a Renascença, partindo do tema tradicional em que o amor profano era a 

motivação principal. Sanazarro apresenta os pastores mais individualizados, que 

não pertencem a um grupo. O pastor perde sua ingenuidade. Juan del Encina 

também tem sua obra influenciada pelas Pastourelles. A opinião do prestigiado 

crítico Juan Bautista Avalle-Arce é muito importante como resumo do elemento 

pastoril na obra de Juan del Encina: 

 
... El teatro de Juan Del Encina está firmemente apuntalado 
sobre los hombros del pastor...  
Lo pastoril en Encina es, a pesar de su aparente y 
engañosa simplicidad, fruto de una madura reelaboración 
artística, y representa, en un comienzo, la conjunción de 
tres corrientes distintas. La mayor tradición, y la menos 
evidente, es la del pastor virgiliano...  
Por un lado, el “officium pastorum” de raigambre litúrgica, o 
paralitúrgica para ser más exacto. El “Quem quaeritis” con 
que se inicia el “officium” aparece en forma de alusión y de 
elusión en algunas de sus obras. Por ejemplo, la “Égloga 
de las grandes lluvias” debería desembocar forzósamente 
en el “Quem quacritis”, pero el autor termina la acción justo 
en el momento antes de entrar de lleno en la matéria 
tradicional, ya que la égloga acaba en donde comienza el 
“officium”. Por otra parte, la obra de Encina también acoge 
una de las tantas variantes de situación de la “pastourelle” 
medieval, si bien su tratamiento es un más que regular 
adelanto sobre la tradición... Este planteamiento, en que se 
contraponen corte y aldea, es de larga historia, y en el 
pasado inmediato ya habia ejercitado la pluma del marquês 
de Santillana. Pero como siempre, Encina está al final de la 
calle en lo que a temas tradicionales se refiere...(AVALLE-
ARCE. 1974, p. 44-8). 

 
Na corrente sacra, encontramos no Velho Testamento Abraão e seus 

sucessores, que seguiam uma vida pastoril, na qual alguns elementos 

importantes eram os seus animais, buscando lugares que pudessem manter o 

pastar do gado e das ovelhas. Talvez o uso mais descritivo da metáfora do 

pastor se encontre no salmo XXIII de David: “O senhor é meu pastor; e nada me 

faltará”. A partir do Novo Testamento, este salmo escrito séculos antes de seu 

nascimento, e com a metáfora do pastor, vai receber um novo ímpeto. Vindo da 
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figura do Velho Testamento, onde o rei é o chefe da nação tanto como o pastor 

é o chefe ou guia das ovelhas. (MILLER. 1970, p. 41). 

A novela Los Pastores de Belén pode ser encaixada na corrente sacra e 

apesar de não ser um texto religioso, todo o seu conteúdo gira em torno de 

passagens do Antigo e do Novo Testamento. Não encontramos aquele amor 

contubardo entre duas pessoas como em La Diana de Montemayor, o amor de 

Sireno por Diana, e sim uma adoração à Virgem Maria e ao Menino Jesus, que 

ainda vai nascer. Mesmo estando dentro dos padrões estilísticos de uma novela 

pastoril, escrita em prosa e ornada com belíssimos sonetos, romances, 

villancicos e canções, ela deve ser considerada uma novela da corrente sacra 

do sagrado. 

A Novela sentimental se enquadrava na tradição cortesã de origem 

trovadoresca e petrarquista, onde se exaltava o amor humano. As circunstâncias 

em que se vive o amor novelesco são diferentes em ambos os gêneros; o 

sentimento sai do gênero cavaleiresco e não do gênero pastoril. A novela 

pastoril apresenta o amor pela natureza, fora da sociedade onde se situa o 

sentimento. 

O impacto de La Arcadia de Jacopo Sannazaro sobre o leitor espanhol 

da primeira metade do século XVI foi muito forte, não importando se entendia as 

letras antigas ou se preferia as novas. Pouco antes de Sannazaro escrever sua 

obra, apareceu uma antologia pastoril intitulada Bucoliche Elegantissime (1481), 

na qual havia uma tradução das Bucólicas de Virgílio, feita por Bernardo Pulci 

(1438-1488) dentro de um critério bem rigoroso, chegando mais próximo do 

original. Sannazaro também escreveu em latim com a intenção de renovar o 

poema bucólico, trocando os pastores por pescadores. Percebe que sua criação 

agrada àqueles que queriam seguir a elegância do gênero pastoril. (ESTRADA. 

1974, p. 133). 

La Arcadia de Sannazaro é, até a publicação de La Diana de 

Montemayor, a maior influência no bucolismo moderno, a consagração do 

neopaganismo renascentista. O autor descreve e observa a natureza através de 

um ângulo de visão condicionado pela cultura clássica do Humanismo. A 
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descoberta de uma nova simetria estética torna La Arcadia de Sannazaro 

importante em seu momento histórico. Os elementos bucólicos estavam fixos 

desde Virgílio; sua grande contribuição foi reorganizar os elementos artísticos 

herdados em um conjunto de simetria única. 

A obra de Sannazaro tinha todas as prerrogativas para ser o modelo de 

todas as novelas pastoris, mas a estrutura artesanal e a elaboração 

requintadamente clássica dificultaram um pouco sua divulgação e sua precoce 

presença na Espanha. A princípio, provocou um questionamento sobre o nível 

estitlístico e a identidade das poesias pastoris. O ato mais significativo é a 

presença da obra de Sanazzaro em obras distintas e a reutilização da Arcadia 

em múltiplas formas; o último capítulo da Arcadia de Sanazzaro é chamado de A 

la Zampona, como em Los Pastores de Belén, que também termina com A la 

Zampona. Vemos, então, a grande influência que essa obra exerceu sobre 

muitos autores do Século de Ouro. 

A tradução para o castelhano, já presente nas edições italianas, 

favoreceu uma imitação direta de suas partes em prosa. Foi publicada em 

Toledo no ano de 1547, com ampla difusão, sendo reimpressa quatro vezes em 

trinta anos. Teve grande influência na tradição narrativa espanhola, servindo de 

modelo para a novela pastoril, tanto que em Los siete libros de Diana de Jorge 

Montemayor, publicada em 1559, fica bem evidente a métrica da prosa, bem 

próxima de La Arcadia de Sanazzaro, como também os nomes dos pastores, 

Silvano e Selvaggia e a presença de personagens reais sobre uma realidade 

pastoril.  

Em 1598 Lope de Vega escreve a sua Arcadia com situações 

semelhantes e o mesmo desdobramento entre o pastor encarregado da 

narração. Belardo, o pastor apaixonado que é o protagonista, embora pareça 

distante de Sanazzaro, reproduz em certo sentido a figura ambígua de Sincero, 

que é algumas vezes protagonista e outras expectador. Guardando as devidas 

diferenças, Lope de Vega coloca em sua obra os conflitos psicológicos que 

faltam na obra de Sanazzaro, mas recuperando sua narrativa sem descuidar da 

tradição pastoril espanhola. 
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A novela pastoril não foi um gênero de vida longa, mas de grande êxito e 

difusão. Sua primeira publicação na península Ibérica foi La Diana de 

Montemayor de 1559. Outras importantes novelas seriam: La Galatea de 

Cervantes e La Arcadia de Lope de Vega. (AVALLE-ARCE. 1974, p. 74). 

O grande sucesso de La Diana de Montemayor, logo traduzida para o 

francês, inglês e alemão, dá lugar a uma suposta continuação da 

história, Segunda parte de la Diana (1564) da autoria de Alonso Pérez e de La 

Diana Enamorada (1567) de Gaspar Gil Polo.  

 

2.1. La Diana de Jorge Montemayor 

Obra do português Jorge de Montemayor, homem de armas e letras 

tipicamente renascentista, sua primeira edição foi publicada com o título de Los 

siete libros de Diana e obteve um enorme êxito, sendo considerada a obra que 

firmou a novela pastoril em toda a Europa. Toda a novela tem como objeto 

fundamental os efeitos contraditórios que produz o amor. Um amor puro, 

honesto, virtuoso, que leva ao casamento e que anda junto com a dor. As 

mulheres têm uma participação ativa. O amor é o principal estímulo de todas as 

histórias. O amor chega a ser considerado o grande vilão, o principal causador 

do sofrimento dos seres humanos. A escrita de Montemayor é pura, sem rastros 

de provincialismos, em nenhum momento se nota que o autor não tivesse o 

castelhano como língua do berço. (MENENDEZ-PELAYO. 1943, p. 276). 

Com Jorge Montemayor nasce, em estado de perfeição, a novela pastoril 

espanhola. Ele soube acomodar-se na forma de prosa, dando expressão à 

literatura pastoril, com certa noção de quem era seu público e com perfeita 

intuição sobre o que o esperava, abrindo caminho para uma forma literária de 

futuro. Mérito todo seu, que contribuiu para o sucesso de La Diana (RICO. 1980, 

p. 301). 

La Diana marca o descobrimento das possibilidades novelísticas da 

natureza, amor e sorte, como temas operantes e como o autor os coloca na vida 

de seus personagens. Em La Diana esses seriam colocados em jogo em 
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singular disposição e em um ângulo específico de incidência sobre o viver 

novelístico.  

No se metía el pastor en la consideración de los malos o 
buenos sucessos de la fortuna ni en la mudança y variación 
de los tiempos; no le passava por el pensamiento la 
diligencia y codicias del ambicioso Cortesano, ni la 
confianza y presumpción de la Dama, celebrada por el solo 
voto y parecer de sus apassionados; tampoco le dava pena 
la hinchazón y descuydo del orgulloso privado. 
(MONTEMAYOR, 1995, pág. 05) 

 

La Diana poetizou amores próprios e levantou a crença de que Diana foi 

um personagem histórico, como tão galantemente declara Dorotea na obra de 

mesmo nome de Lope de Vega. Com uma psicologia galante e engenhosa, La 

Diana refletiu o melhor tom da sociedade de seu tempo, pois é uma novela 

elegante por excelência, possui uma conversação culta e elegante entre damas 

e galãs. Montemayor os transportou da poesia lírica para a narrativa, realizando 

com arte e riquesa o que já haviam tentado os autores de narrativas 

sentimentais. Podemos dizer que foi a criação de um tipo de novela, cuja única 

inspiração era o amor.  

Na voz do pastor Arsileo no momento em que a pastora Belisa descobre 

que ele não havia morrido como ela acreditava: 

Ya dan buelta el amor y la fortuna 
Y una esperança muerta o desmayada 

La esfuerça cada uno, y la asegura. 
 

Ya dexan infortunios la posada 
De un coraçón, en fuego consumido 

Y una alegriía viene, no pensada. 
 

Ya quita el alma al luto, y el sentido 
La posada apareja a la alegria 

Poniendo en el pesar eterno olvido. 
(MONTEMAYOR, 1995, págs. 102 e 103) 

 
Em relação aos versos, Montemayor adota uma postura eclética bastante 

comum no século XVI, salvo que era herdeiro da tradição catelhana (Encina), 

mas também da portuguesa (Gil Vicente), adicionando um maior valor artístico 
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no uso do verso curto. A simplicidade da escrita em prosa, em relação à 

construção sintática e não moldada por esquemas latinos ou italianos, e sim 

adaptada à peculiaridade da lingua castelhana, reflete um padrão artístico. Não 

é excessivamente periódica nem acentuadamente rítmica, mas se desenvolve 

com dignidade, com uma prosa muito mais de novela que a prosa poética de 

Sannazaro (MENENDEZ-PELAYO, 1943, pág. 276). 

Deveu-se a Jorge de Montemayor fazer com que o gênero pastoril  fosse 

o centro da atração para as personagens de outras áreas da literatura e 

construiu uma estrutura narrativa que admitia episódios abertos, o que permite a 

continuação de La Diana em La Diana Enamorada de Gil Polo. Tudo isso em um 

delicado equilíbrio entre a narrativa e a lírica, as realidades contemporâneas e 

mundos imaginários, naturalidade e artifício. Assim, para alguns, La Diana é, ao 

mesmo tempo, o início e a obra-prima de um gênero que, na segunda metade do 

XVI, passeou pelo gosto do público, devido à aceitação e expansão de outras 

novelas, tendo como antecedente Sannazaro com La Arcadia. 

O grande sucesso de La Diana abriu um caminho que deu muitos frutos 

em um período de pouco mais de 80 anos. La Diana tem uma forma aberta, ou 

seja, não tem um fim categórico e sim uma interrupção do relato; o dinamismo 

da novela se projeta para fora do marco narrativo, deixando assim abertas as 

possibilidades de continuações. 

O fato da obra de Montemayor terminar inconclusa motivou a aparição de 

vários seguidores. O primeiro a fazer-lhe uma continuação foi Alonso Pérez, que 

em 1563 publicou a segunda Diana, na qual não deu importância ao amor 

platônico e sim à mitologia clássica e aos motivos greco-latinos. 

 

Pues caminhando por sus jornadas, llegaron al templo de Diana, 
donde la sabia Felicia los esperaba, y así mismo los pastores 
Arsileo y Belisa, y Sylvano y Selvagia, que pocos días había que 
eran allí venidos. Fueron recebidos con muy gran contento de 
todos, especialmente la hermosa Felismena, que por su bondade 
y hermosura de todos era tenida en gran posesión. Allí fueron 
todos desposados con las que querían, con gran regocijo y fiesta 
de todas las ninfas y de la Felicia, a la cual no ayudó poco Sireno 
con su venida, aunque dela se le siguió lo que en la segunda 
parte deste libro se contará, juntamente cone l soceso del pastor 
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y pastora portuguesa, Danteo y Duarda. (MONTEMAYOR, 1995, 
págs. 376 e 377) 
 
 

Melhor recebida pela crítica foi La Diana enamorada, de Gaspar Gil Polo, 

publicada pela primeira vez em Valência, 1564, e que melhor seguiu o modelo 

de Montemayor, tratando de solucionar o problema de Diana. Gaspar Gil Polo 

deu mais importância ao amor do que à mitologia. A continuação de Gil Polo foi 

a consagração da técnica narrativa do modelo da novela pastoril em seu aspecto 

mais amplo. As mudanças que o autor fez em sua obra são consideradas uma 

recriação. Gil Polo condensou e iluminou, aspecto que percebemos na 

diminuição de viajantes e casos de amor. Na obra do valenciano Gil Polo 

encontramos um amor regional que é a alma do livro, sua maior originalidade. La 

Diana Enamorada oferece um pobre quadro novelesco, mas introduz um 

conjunto de versos de grande qualidade. Grande imitador da tradição bucólica 

virgiliana, Gil Polo apresenta versos octasílabos, como a Canción de Nerea: 

 
CANCIÓN DE NEREA 

En el campo venturoso 
donde con clara corriente 

Guadalaviar hermoso, 
dejando el suelo abundoso, 

da tributo al mar potente. 
 

Galatea, desdeñosa 
del dolor que a Licio daña, 

iba alegre y bulliciosa 
por la ribera arenosa 

que el mar con sus ondas baña. 
 

Entre la arena cogiendo 
conchas y piedras pintadas, 
muchos cantares diciendo 

con el son del ronco estruendo 
de las ondas alteradas, 

 
junto al agua se ponía, 
y las ondas aguardaba, 
y en verlas llegar, huía, 
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pero a veces no podía 
y el blanco pie se mojaba. 

 
Licio, al cual en sufrimiento 

amador ninguno iguala, 
suspendió allí su tormento, 
mientras miraba el contento 

de su pulida zagala. 
(GIL POLO, 1973, págs. 54 e 55) 

 

 e o Canto de Turia: 

CANTO DE TURIA 

Regad el venturoso y fértil suelo 
corrientes aguas, puras y abundosas, 
dad a las yerbas y árboles consuelo, 

y frescas sostened flores y rosas; 
y así con el favor del alto cielo 

tendré yo mis riberas tan hermosas, 
que grande envidia habrán de mi corona 
el Pado, el Mincio, el Ródano y Garona. 

 
Mientras andáis el curso apresurando, 
torciendo acá y allá vuestro camino, 

el valentino suelo hermoseando 
con el licor sabroso y cristalino, 

mi flaco aliento y débil esforzando, 
quiero con el espíritu adivino 

cantar la alegre y próspera ventura 
que el cielo a vuestros campos asegura. 

 
Oídme, claras ninfas y pastores, 

que sois hasta la Arcadia celebrados: 
no cantaré las coloradas flores, 

la deleitosa fuente y verdes prados, 
bosques sombríos, dulces ruiseñores, 
valles amenos, montes encumbrados, 
mas los varones célebres y extraños 

que aquí serán después de largos años. 
(GIL POLO, 1973, pág. 63) 

 

 E inspirado no Canto de Orfeo da Diana de Montemayor: 

CANTO DE ORFEO 
Escucha, ¡o Felismena!, el dulce canto  

de Orfeo, cuyo amor tan alto a sido;  
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suspende tu dolor, Selvagia, en tanto  
que canta un amador, de amor vencido,  

Olvida ya, Belisa, el triste llanto;  
oíd a un triste, ¡o ninfas!, que a perdido  

sus ojos por mirar; y vos, pastores,  
dexad un poco estar el mal de amores. 

 
No quiero yo cantar, ni Dios lo quiera  
aquel processo largo de mis males  
ni quando yo cantava de manera  

que a mi trahía las plantas y animales;  
Ni quando a Plutón vi, que no deviera  

y suspendí las penas infernales,  
ni cómo bolví el rostro a mi señora  

cuyo tormento aun vive hasta agora. 
 

Mas cantaré con voz suave y pura  
la grande perfición, la gracia estraña  

el ser, valor, beldad sobre natura  
de las que hoy dan valor illustre a España.  

Mirad, pues, ninfas, ya la hermosura  
de nuestra gran Diana y su compaña  
que allí está el fin, allí veréis la suma  

de lo que contar puede lengua y pluma. 
(MONTEMAYOR. 1999, pág. 278) 

 

 

Quanto ao conjunto poético, possui combinações métricas do verso curto 

e largo, nos quais Gil Polo fez inovações, com uma prosa culta, amena e suave, 

mas seguindo um critério similar empregado ao estilo de prosa de Montemayor, 

apesar da utilização de algum italianismo. Gil Polo teve uma divulgação mais 

abundante que Montemayor ao longo do século XVIII. Para Avalle-Arce o 

esquema narrativo de La Diana Enamorada é similar, mas deixa um pouco a 

desejar em relação à simetria de La Diana. A organização da obra de Gil Polo 

consagra a técnica narrativa de Montemayor, mesmo que com certa vontade de 

expandir seu conteúdo. (AVALLE-ARCE. 1974. p. 117). 

O humanista alemão Gaspar Barth ilustrou a tradução latina de La Diana 

de Polo, intitulada Erotodidascalus. A seguir duas ilustrações: 
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Ilustração de uma cena rústica, com uma cabana e os personagens em afazeres 

pessoais. 

 

 

Esta outra ilustração retrata os palácios cortesãos, com uma boa visão dos 
jardins e do lado de fora do muro da casa. 
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3. Lope de Vega e a música 

 

O teatro na Idade Média surgiu intimamente ligado à Igreja e sua estrutura 

inicial consistia num relato esquematizado de passagens de histórias bíblicas, 

buscando torná-las, tanto quanto possíveis, reais e de fácil compreensão para 

os leigos. As peças de caráter laico, ao contrário, apresentam uma intenção de 

puro entretenimento, dirigido a um público sem muita cultura (REBELLO, 1977, 

pág. 26). 

No jogral, se confundem o autor, o músico, o dançarino e o ator. Todas as 

linguagens eram utilizadas para tornar mais convincentes as histórias e lendas 

que contavam. Ao longo de toda a Idade Média vão atuar de corte em corte, 

fazendo circular as histórias, músicas e notícias por todo o reino. Com o advento 

da imprensa e a consequente difusão do livro, a importância dos jograis vai se 

reduzindo gradativamente.  

A concepção de teatro medieval era altamente simbólica. O uso da 

alegoria nesse contexto se propagou de forma muito rápida, tornando-se um 

costume universal. Este recurso consiste em personificar, em figuras, 

sentimentos e noções abstratas como o amor fraterno, a sabedoria, a graça de 

Deus. Foi utilizado exaustivamente durante a Idade Média (ZUMTHOR, 2001, p. 

27). O teatro medieval, assim como o ano religioso, se divide em dois grandes 

ciclos: a Natividade e a Paixão. O ciclo da Natividade se divide em três partes: 

os Profetas, a Natividade, e a Epifania, cujo tema principal eram os reis magos. 

O ciclo da Paixão também se divide em três partes: Adão, a Paixão e a 

Ressurreição. Episódios burlescos começaram a fazer parte dessas 

representações, o que merecia a censura das autoridades eclesiásticas. Esse 

costume, porém, iria se generalizar nos autos de devoção do século XVI. 

Danças, canções e jogos eram recursos utilizados pelo teatro medieval para 

entreter ainda mais os espectadores. (REBELLO, 1977, p. 36 e 37).  

 Como em toda a Europa, durante a Alta Idade Média, o teatro ensaiava na 

Península Ibérica os primeiros passos, com os “mistérios” e as “moralidades” do 



57 

 

teatro religioso, representado no interior dos templos. Os temas são 

principalmente o Natal, com os seus pastores, os seus anjos e os seus Reis 

Magos, e a Paixão de Cristo.  

Juan del Encina seculariza o drama litúrgico à sua maneira. Os seus 

pastores são os mesmos que aparecem na Idade Média na Inglaterra, na 

França, na Itália e na Espanha, mas falam de outra forma, são de outra época. 

Começa a alvorecer o Renascimento. (LEE, 1972, p. 9). 

 Na maior parte de seu teatro, Lope de Vega se utiliza de músicas 

profanas, recolhidas da tradição popular, como os villancicos, cantigas e 

romances, cuja forma, típica da Península Ibérica, se desenvolveu diretamente 

das monodias medievais a que se acrescenta a linguagem polifônica típica do 

Renascimento. (POPE, 1954, p.15).  

A música e a poesia estiveram juntas por muito tempo. Essa tendência 

veio da Antiguidade, continuando durante a Idade Média. A música puramente 

instrumental, embora existisse na Antiguidade e na Idade Média, é representada 

apenas pelas danças (que eventualmente podiam também ser cantadas) e 

somente tomou um caminho independente na Idade Moderna, com o surgimento 

de formas puramente instrumentais, tais como as fantasias e recercadas. Como 

consequência disto, os poetas, em sua maioria, eram músicos e os músicos, 

poetas. Juan del Encina e Gil Vicente são representantes desta categoria de 

poetas/músicos que atuaram na Europa.  

 Na origem da música profana medieval está o próprio canto religioso e os 

primeiros compositores conhecidos foram homens da Igreja ou formados por ela, 

visto ter sido a Igreja o principal centro de produção/formação artístico-cultural 

durante a Idade Média. Isto pode ser atestado pelo repertório de músicas 

seculares em latim, anteriores às canções em língua vernácula, que 

sobreviveram em diversos manuscritos, tais como as canções de Cambridge e 

os Carmina Burana.  

 O berço da canção vernácula foi o sul da França, que trazia em sua 

sociedade mediterrânea resquícios da cultura aristocrática do Império Romano. 
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O primeiro trovador que se conhece foi Guilherme IX, conde de Poitiers e duque 

de Aquitânia (1071-1127). (HOPPIN, 1978, pág. 267). 

  A música trovadoresca fazia parte de um jogo que se desenvolveu neste 

período nas cortes ao sul do Loire, conhecido como o jogo do “amor cortês”. 

Neste jogo, o amante cobiça a esposa de seu senhor, transferindo para ela a 

devoção, as atitudes e o serviço de um vassalo. As maneiras corteses, nos 

moldes do sul da França, se espalharam pelo norte e por toda a Europa, fazendo 

surgir em toda parte canções vernáculas em honra de uma dama inatingível. As 

poesias começam a dividir-se em diversos estilos, como, por exemplo, as 

“canções de maio”, mês da primavera, da renovação da natureza e mês do 

amor, e as “canções de Alba”, em que o trovador anseia por uma noite sem fim, 

para que nunca termine seu encontro amoroso. 

 A cruzada contra os albigenses no sul da França (1208-1218), promovida 

por Luis VIII, provocou o empobrecimento da região e como conseqüência 

alguns músicos e artistas da Aquitânia buscaram acolhida na corte de Alfonso X, 

o Sábio, rei de Leão e Castela (1252-84). Dentre esses músicos destaca-se 

Guiraut de Riquier, que, junto com outros, influenciou o movimento trovadoresco 

ibérico. As formas poético-musicais (lais, virelais, balladas) utilizadas pelos 

troubadours e trouveres, respectivamente do sul e norte da França, tomaram, na 

Península Ibérica, a forma da “cantiga”, que acabou se tornando um termo 

genérico para peças cantadas em geral. Como ponto máximo deste movimento, 

surge a figura de Maria como modelo ideal de mulher perfeita e inatingível. 

Começam a surgir canções trovadorescas nas quais Maria aparece como a 

dama idealizada, objeto do amor do trovador. Afonso X, trovador e músico, 

dedicou à Virgem Maria uma coletânea de poemas e canções trovadorescas. As 

Cantigas de Santa Maria reúnem 426 canções de louvor e milagres atribuídos e 

dedicados a Santa Maria. Nas canções trovadorescas e nas Cantigas de Santa 

Maria estão as raízes da música profana que se faria na Península Ibérica nos 

séculos que viriam. (ANGLÉS, 1951 pág. 18). 
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 A rica veia de origem medieval continuaria, na Península Ibérica, a dar 

vida às formas da arte vocal e instrumental que, no Renascimento, alcançariam 

um alto grau de desenvolvimento.  

Passando para o barroco de Lope de Vega, que é o criador da nova 

comédia espanhola. Com a chegada desse escritor único, o teatro toma, por fim, 

um caráter definitivo. Até esse momento coexistiam várias tendências: de um 

lado a tradição medieval do teatro religioso e popular; do outro a solene e fria 

renovação renascentista. A primeira tinha a vitalidade do que estava na alma do 

povo, mas carecendo de dignidade literária. A segunda possuía alta qualidade 

intelectual, mas faltando o interesse do grande público. Coube a Lope de Vega a 

glória de criar um teatro literário e popular, unindo o tradicional e o renascentista 

em uma fórmula genial e definitiva (DÍAZ PLAJA, 1960, pág. 191). Foi em El arte 

nuevo de hacer comedia en este tiempo, 1609, que Lope de Vega formalizou o 

teatro espanhol. 

Lope de Vega aprendeu os primeiros rudimentos de música e poesia na 

sua infância com o poeta e músico Vicente Espinel. Depois, aperfeiçoou seus 

estudos gerais durante seis anos ou mais em Alcalá de Henares, em famosos 

colégios como o dos Padres Teatinos e, também, no Colégio Imperial da 

Companhia de Jesus, em Madri; certamente estudou na Universidade de Alcalá, 

como ele mesmo afirma em La Filomena (crióme don Gerónimo Manrique, 

estudié en Alcalá, Bachilleréme y aun estuve de ser clérigo a pique ).  

Na Universidade de Alcalá, fundada pelo cardeal Cisneros em 1498, criou-

se a cadeira de Matemática especialmente para o extraordinário Pedro Ciruelo, 

um dos três sábios que Carlos V buscou para a educacão de Felipe II, o qual 

ensinava Música no mesmo elevado nível científico e prático com que ensinou 

na Universidade de Paris, onde atuava como Professor quando foi chamado a 

ensinar a mesma matéria na Universidade de Alcalá. Seu Cursus quatuor 

mathematicorum artium liberalium (Alcalá 1516) que compreendia também o 

estudo da Música tal como lhe explicava o próprio Ciruelo, foi tão importante e 

eficaz no ambiente musical universitário que criou, alguns anos mais tarde, uma 

Imprensa Musical na Universidade de Alcalá onde, entre outras obras de 
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música, se imprimiu em 1557 o Libro de Cifra Nueva de Venegas de Henestrosa, 

a coleção de obras polifônicas mais importante da época do Imperador Carlos V, 

e em 1626 o Libra de Tientos ... intitulado Facultad Orgânica de F. Correa de 

Arauxo, bem como o famoso tratado El Porquê de la Música (1672) de A. 

Llorente, organista graduado pela Universidade de Alcalá, onde também era 

organista o famoso A. Martí y Coll. O ensino de música em Alcalá perdurou até 

bem adiante no século XVIII. Assim, Lope de Vega, durante sua passagem por 

essa Universidade, estudou Música seriamente, obtendo o título de “Bachiller”. 

Seus extensos conhecimentos musicais transcenderam ao longo de toda sua 

produção literária. Certamente são recordações de sua formação em Alcalá os 

elogios em verso que no Iivro V de La Arcadia dedica aos poemas: Gramática, 

Retórica, Aritmética, Geometria, Música, Astrologia e Poesia. (QUEIROL 

GALVADÁ, 1986, p. 11). As tradições antigas relacionam a música com a 

gramática e outros estudos literários. Sob a confluência das teorias pitagóricas 

dos números e sua aplicação na música, esta começou a se separar da 

gramática e a relacionar-se com as ciências matemáticas, mais precisamente 

com a geometria. A título de ilustração, seguem abaixo as poesias: 

 

GRAMÁTICA 

Dios dio conocimiento al primer hombre 
por infusión de gracia, pero quiso 

que de las ciencias de diverso nombre 
después el uno al otro diese aviso; 

y aunque al princípio la doctrina asombre, 
y esté el ingenio como mármol liso, 
en él cavan las letras con el curso, 

después facilitando su discurso. 
 

No puede sin palabras enseñarse, 
y ser palabras sin la voz no pueden; 

con voz ha de poder significarse, 
para que, los que escuchan, sábios queden; 

si el sabio no pudiese declararse, 
para que los demás la ciência, 

y el sucesor de esta divina herencia. 
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Hallóse el arte de escribir tan rara, 
por quien las intenciones conocemos 

del ausente o pasado, y muestra claro 
la letra, parte y sílabas que vemos; 
hácese la escritura que os declaro, 

como especie de hablar, de quien tenemos 
el entender, y de entender se elige 

la virtud, y com ella el bien que os dije. 
 

Letras este edifício edificaron, 
caldeas, hebreas, griegas y latinas; 
Abrahm y Moisés las dos hallaron, 
las otras dos, mujeres peregrinas; 
Isis reina y Nicostrata, inventaron, 
griega y latina, alabanzas dinas, 
cuya composición fue de la mano 
de Donato, Diomedes y Prisciano. 
(Lope de Vega, 1953. Pág. 1173) 

 
MÚSICA 

 
Están todas las cosas naturales 
Ligadas en cadena de armonía, 

Los elementos y orbes celestiales, 
Aunque contrarios en igual porfia; 

Euclides, Aristóteles y Tales 
a voces dicen la exclencia mia, 

porque sin me mover no se pudiera 
del universo la voluble esfera. 

 
Consuelo el alma, alegro los sentidos, 
esfuerzo el corazón, y a las victorias 

animo los medrosos y afligidos, 
y quanto a dios sus inefables glorias, 

a quien los corazones encendidos 
de mi dulzura erigen sus memorias; 

soy la que los espíritus expelo, 
y oficio de los ángeles del cielo. 

 
Las fieras tralgo a mi divino acento, 
los ciervos escuchándome se paran, 
los delfines con blando movimiento 

entre el cerúleo mar mi nombre amparan; 
(que en esto solo mi valor declaran) 
detuvo el curso del tormento eterno, 

que es dulce en mar, cielo, aire, tierra, infierno. 
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(Lope de Vega, 1953. Pág. 1176) 
 
 

POESÍA 
 

Consta por sus preceptos la poesía 
ser arte de ingeniosa preeminencia, 

aunque naturaleza su armonía 
primeiro infunde com mayor violencia; 

ayuda el arte, y juntos a porfia 
vienen a tal extremo de excelencia, 

que parece furor divino instrumento claro. 
 

Hizo Roma sagrado, a nuestras musas, 
un templo, tan de veras venerado, 
que las gracias creyó tener infusas 

quien fué de mi flores y difusas, 
tan divinas sentencias han guardado, 

que antiguamente yo vestir solía 
la moral y comun filosofía. 

 
Canto las armas, el furor y espanto, 
el tierno amor, los hechos valerosos, 
que no puedo decir la historia tanto, 

vencida de mis cisnes con su dulce canto 
los hombres excelentes y famosos 

del abismo, que el tiempo oido llama, 
dando sus plumas alas a la fama. 

 
No es mi principio, como fue creído, 
del tiempo de la paz de los romanos, 

de una jovial favorecido, 
o de los sacerdotes marcianos; 

que tan antiguo como el mundo ha sido, 
desde la división de sus hermanos, 

en que hoy se ven vivir sagradas cosas, 
más inmortales que com altas prosas. 

(Lope de Vega, 1953, pág. 1177) 
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Fig. 01 POESÍA (RIPA, 1987. Pág. 219) 

 

Depois de Alcalá, Lope teve oportunidade de ampliar seus conhecimentos 

musicais durante os anos de 1580 a 1582, residindo e estudando em Salamanca 

onde frequentou as aulas do renomado teórico e compositor Francisco de 

Salinas que era o principal professor da cadeira de Música da Universidade de 

Salamanca no período de 1567-1590.  

A música fez parte da educação de Lope de Vega e por meio dela viveu 

contínuas experiências estético-musicais. Seus conhecimentos musicais faziam 

parte de sua bagagem cultural e, com a maior naturalidade, fluem de sua pena, 

quando menos se espera, palavras, conceitos e imagens pertencentes ao 

mundo da música. Temos aqui alguns exemplos nas poesias de Los Pastores de 

Belén:  
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“Hoy la música del cielo 
en dos puntos se cifro 
 sol y la que le parió”.  

E  
“Cantando el Verbo Divino 

 / un alto tan soberano 
 / como de Dios voz y mano”,  

(LOPE DE VEGA, 2010, págs. 503 e 504) 
 

Estão escritas bricando com o nome das notas musicais. Aminadab segue 

dizendo que a glosa desta música, para quem não a ouviu, não poderia acreditar 

que foi cantada de improviso e que tão maravilhosamente foram descritos os 

pontos divinos da música. Dizendo que a humildade de Maria foi o ponto La, e 

onde o Sol do verbo eterno veio do céu, misturando-se a esses pontos toda a 

sua divina harmonia. Também em La Carbonera, depois de falar da tecla, dos 

foles, do órgão e da cifra, disse Benito: 

  

“A tanto remifasol  
 porque todo para en mí  

 que nunca han llegado al sol”. 
(LOPE DE VEGA, 1953, págs, 1324-1325). 

 

E em El Serafín humano (id, tomo IV, p. 281) nos proporciona esta humorística e 

rebuscada origem do solfejo:  

 

“Sacrístán-Cantar pudiera cantar  
pero Ia solfa inventar  

eso no. “La” quiere decir “allá”  
 en Portugal y “Fa” “hacer”... En su lengua portuguesa  

dijo el otro “Fa, sol, la”,  
“Sol Fa” respondió también  
y así el cantar se invento”.  

(LOPE DE VEGA, 1953, págs, 1494-1495). 

 

As alusões à música dentro da novela se estendem por muitos momentos 

no decorrer da narrativa. No Livro I encontramos os pastores em silêncio por 

terem pedido para que Jorá cantasse alguns versos sem graça e Aminadab 
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segue dizendo que as pessoas presentes são estudiosas das leis e, todas são 

músicos e quão natural é a música para os hebreus dentre todas as nações do 

mundo. Quando os babilônios estavam cativos, pediam que cantassem, o que 

demonstra a fama de bons músicos que tinham perante as nações estrageiras, e 

que possuíam vozes poderosas, as maiores de todas, continua Aminadab. O Rei 

David ordenou quatro mil cantores para dizer em divinos louvores no templo de 

Deus; a música é a alma do mundo, governo e harmonia dos céus.  

Pitágoras havia estabelecido a relação entre a harmonia das esferas 

celestiais, sua música (alma do mundo) e sua influência na terra. O mundo 

estava repleto de sons harmônicos e os planetas produzem em seu movimento 

certa harmonia etérea. No livro III, após as notícias do nascimento de Jesus, os 

pastores levantaram os olhos para a claridade do céu e ficaram absortos com 

música divina que os anjos cantavam. No Livro IV os pastores Aminadab e El 

Rústico começam a engrandecer a música, dizendo que a sua teoria era 

inteligente e agradável e, onde quer que fosse aplicada, os resultados seriam 

maravilhosos. Continuam falando das duas formas musicais: a divina e a 

humana; a primeira, que inclue em sí o elemental, e a segunda, o instrumental. 

A música humana, instrumental, está anexada à música divina, dos céus. Deus 

não quis que ouvíssemos os sons dos céus para que nossos ouvidos não 

ficassem destruídos e admirados, e Pitágoras conclui dizendo que o homem se 

acostuma com esta sonoridade desde que nasce, e nem percebe. O pastor 

Aminadab, em diversos momentos da novela, disserta de forma erudita sobre a 

arte da música; seu objetivo é estabelecer uma diferença entra a música divina e 

a humana. 

Lope de Vega ao elogiar o músico Juan Blas de Castro, seu amigo íntimo, 

tece considerações como estas, encontradas pelo musicólogo Miguel de 

Galvadá:  

 
Con qué especulación tan diferente de números agudos y de 
graves, con qué nueva Teórica de tonos, los géneros mezclando 
dulcemente y de hermosos Chromáticos süaves, blandura de 
celestes semitonos harás tonos a los tronos... harás en 
instrumentos acordados las cláusulas sin falta, que en el cielo no 
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puede aver alguna que lo sea, ni en tanta paz dos tiples 
encontrados: baxos son escusados en la mayor y más inmensa 
altura, que no permite humana compostura: porque en el libro del 
Cordero Santo tres líneas con el Sol es todo el canto que cantan 
en dulcísirnos bemoles a solo un Sol innumerables soles. Con 
tanto contrapunto de virtudes, a canto llano de la vida humana, 
ninguna con tu fama presuma. (QUEIROL GALVADÁ, 1986, pág. 
12). 

 

São incontáveis as passagens em obras onde se encontram palavras ou 

expressões do mundo da música. Lope de Vega, no entanto, entrou para história 

não como músico e sim como dramaturgo; se compôs alguma canção, deixou de 

assiná-la; mas podia, sim, com propriedade, fazer apreciações musicais das 

melodias compostas para suas peças. 

Até o início do século XVI, a relação da música com a poesia era de ser 

apenas um suporte para as letras, sem querer dizer que tivesse um papel 

secundário, mas a poesia era mais importante. No final do século XIII começou-

se a desenvolver a polifonia, mudando o cenário, invertendo os papéis, e o 

resultados sonoros passaram a ser mais importantes que a letra, ao ponto de 

termos uma música com 3 melodias e 3 letras diferentes; às vezes cantadas em 

línguas diferentes, fazendo da letra algo não muito importante, quando o que 

realmente importava era a complexidade dos sons. No final do século XVI, 

houve uma tentativa de resgate da compreesão do texto, mas, ao mesmo tempo, 

não se podia perder a polifonia. A partir desse momento, a melodia passa a 

ajudar a letra, aparecendo, então, movimentos melódicos que fazem menções a 

determinados aspectos ou palavras encontradas nas letras das músicas. Esse 

movimento se iniciou nos madrigais italianos, espalhando-se, dessa forma, pela 

Europa e outros países. Nessa época, a Península Ibérica se encontrava em 

plena Inquisição, tornando difícil a entrada e a presença desses movimentos 

musicais mais ligados aos países protestantes. O villancico permaneceu forte. O 

villancico renascentista, que se desenvolveu das formas das Cantigas de Santa 

Maria, dando origem ao villancico barroco de cunho religioso, permaneceu ao 

longo de todo o século XVII. Nossa pesquisa está baseada na letra e na melodia 

para podermos identificar se isso aconteceu também no villancico Ibérico, 
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percebendo assim a influência da letra na melodia, analisando os madrigais 

italianos através da estrutura harmônica, melódica e musical em geral. 

Estudaremos os modos utilizados nas composições dos villancicos, ou seja, 

como é a estrutura musical dos villancicos utilizados por Lope de Vega em suas 

obras.  

3.1 A música em La Arcadia 

Lope de Vega escreveu la Arcadia em Alba de Tormes, durante o seu 

banimento da Corte, quando estava a serviço de Don Antonio Alvarez de Toledo, 

quinto duque de Alba, sendo impressa, alguns anos mais tarde, em 1598, em Madrid 

por Luis Sanchez. Nesta corte ducal, eram realizadas todas as noites festas literárias 

e artísticas, jogos e apresentações teatrais; era o lugar perfeito para escrever um 

romance pastoral. Este romance pastoral que narra os amores de Anfriso e 

Belisarda, teve um sucesso extraordinário, como demonstram as inúmeras edições 

que foram publicadas durante a vida do autor. Os desentendimentos e ciúmes 

acabam com a felicidade dos pastores Anfriso e Belisarda, que se casa com Salicio 

por vingança enquanto Anfriso, desiludido, busca uma cura para seu desespero 

voltando-se para a sábia Polinesta, que lhe revela que será através do estudo e da 

virtude que conseguirá esquecer o amor por Belisarda e curar sua paixão. 

Fato e ficção, comuns no gênero, permitem aos leitores reconhecerem os 

membros do ambiente Ducal "disfarçados" como pastores. Assim, por exemplo, 

Belardo representaria o autor e Anfriso seria a personificação de Don Antonio, 

apontando algumas características de Lope de Vega, como crises de ciúmes por 

causa de Elena Osorio, fazendo alusão a sua juventude. No Livro V na página 426, 

Lope de Vega comenta:  

...las alabanzas del famoso duque de Alba don Fernando y el 
nacimiento de su heroico nieto, como en vaticínio, y arrebatado de un 
furor poético. (LOPE DE VEGA, 1975, pág. 426) 
 

Lope de Vega, com a fama que adquiriu legítimamente relacionada ao teatro, 

é também o autor de obras novelísticas pouco lídas na atualidade, excluindo-se os 

especialistas, e entre as quais la Arcadia, obra de juventude e novela pastoril profana 
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que conheceu um enorme éxito em sua época. Trata-se de uma novela importante 

que relata os amores do duque de Alba durante os anos 1589-1592, em que ele 

aparece com o nome do pastor Anfriso e do autor, que recebe nas cenas a discreta 

máscara de Belardo. Também seguiu esse caminho anteriormente o italiano Jacopo 

Sannazaro. Podemos dizer que a forte influência de la Arcadia de Sannazaro 

também inspirou Lope de Vega e outros autores hispânicos, como Garcilaso de la 

Vega, Jorge de Montemayor, Gil Polo, Cervantes, Luis Gálvez de Montalvo11. 

La Arcadia, composta em prosa e verso, com o mesmo formato de Los 

pastores de Belén, novela classificada por Avalle-Arce como de produto híbrido12 em  

cinco livros, apresenta um argumento dos mais sensíveis: o pastor Anfriso acredita 

que sua amada Belisarda prefere  outro pastor, Olimpio. Tomado de ciúmes, que na 

realidade não se justificam, vaga por vários lugares e paisagens até o final da novela. 

 
Entre las dulces aguas del caudaloso Enmanto y el Ladón fértil, 
famosos y claros ríos de la pastoral Arcadia, la más íntima región del 
Peloponeso, que coronados de espadañas frágiles, azules lirios y 
siempre verdes mirtos, con torcidas vueltas van a pagar tributo al 
enamorado Alfeo, que por las ocultas venas de la tierra hasta Sicilia 
sigue su querida Aretusa; no menos vanaglorioso por su altura y 
fertilidad que por las Vitorias de Hércules, de un valle se levanta el 
monte Ménalo, poblado de pequenas aldeas, que entre los altos 
robles y nativas fuentes parece a los ojos de quien le mira desde lejos 
un agradable lienzo de artificiosa pintura... (LOPE DE VEGA, 1975, 
pág. 64) 

 
Assim, apresenta o autor o espaço de sua novela desde o Livro I, uma 

macropaisagem com a conotação mitológica e literária, onde o dialogismo domina, já 

que o lugar eleito é a pátria mítica dos deuses, das ninfas, la Arcadia, símbolo de 

uma vida patriarcal e de felicidade quieta e serena. 

Lope de Vega, por outro lado, não deixa de designar imediatamente ao Ladón 

como fértil, nem de apresentar uma descrição de maneira sintética e artística, 

                                                             
11

 Garcilaso de la Vega, las tres églogas (publicadas en 1543); Jorge de Montemayor: Los siete libros de la Diana (1559); Gil Polo: Diana 

enamorada; Luis Gálvez de Montalvo: El pastor de Filida (1582). 

 
12

 Em seu interessantíssimo estudo: La novela pastoril española, Madrid, Ediciones Istmo, 1974, p. 161. Reproduzimos a continuação mais 

completa que da uma ideia da importancia da intertextualidade na novela de Lope: «(...) un producto híbrido, en que alternan las influencias 

de Sannazaro, aludida en el título -por ejemplo, el largo pasaje descriptivo inicial es un mosaico de trozos de la Arcadia italiana-, de 

Montemayor -el templo de Diana del libro I, con una versión nueva de la prueba de la castidad, o las tumbas y profecías del libro II-, de Gil 

Polo -la naumaquia del libro IV-, y de Gálvez de Montalvo -la égloga representable de Montano y Lucindo o las leyes pastoriles de 

comienzos del libro V. Pero por encima de todo está el giro personalísimo que le imprime Lope a lo pastoril» (p. 161-162). 

 



69 

 

colocando assim distâncias e respeito a uma paisagem e a um gênero convencional, 

sensível na relação entre a natureza e os personagens. Sem esquecer os 

personagens pastoris, o autor oferece ao leitor um bosque de álamos brancos: 

Entre otras apacibles partes que alegraban y enoblecían el ameno 
sitio, era un espesso bosque de blancos álamos, floridos espinos e 
intricadas zarzas, a quien mil amorosas vides enamoraban y con 
estrechas lazadas entretejían... (LOPE DE VEGA, 1975, págs. 64 e 
65) 

 

As primeras páginas de la Arcadia apresentam, em pincéis e cores, a 

paisagem bucólica, locus amoenus, generosamente descrita, pronta para acolher os 

personagens da história de amores pastoris codificados. Lope mistura com os 

elementos descritivos naturais um sentimento amoroso generalizado, e pode-se dizer 

que a paisagem se erotiza de certo modo: 

Esta eterna habitación de faunos y hamadríades era tan celebrada de 
enamorados pensamientos que apenas en toda la espesura se hallara 
tronco sin mote escrito en el liso papel de su corteza tierna; porque ni 
el río corrió jamás sin amorosas lágrimas, ni respondió la parlera Eco 
menos que a tristes quejas; porque hasta los dulces cantos de las 
libres aves repetían enternecidos sentimientos, y las indomables fieras 
con mal formados bramidos enamoradas lástimas. Parece que aquí se 
abrazaban los árboles naturalmente, y que los mudos peces gemían 
por las corrientes aguas, y que ayudaba el cielo con apacibles vientos 
y templados días (...)(LOPE DE VEGA, 1975, págs. 66 e 67) 

 

A história individual de Belisarda e sua presença se formalizam em um quadro 

harmoniosamente temporal e pastoral: 

(...) estaba Belisarda al pie de un pino excelso, que por ser solo era de 
todo el bosque árbol conocido y dedicado a juntas y conciertos de 
apasionados corazones o amigos pechos (LOPE DE VEGA, 1975, 
pág. 71) 
 

 

Belisarda, rodeada de patos brancos, adormece, sonha e começará a cantar 

como um Orfeo feminino capaz de encantar e comover a natureza ao seu redor. 

Logo, o pastor Anfriso não tardará em falar-lhe, mas o importante aqui é notar o 

ambiente sereno e melodioso que se desprende dessa paisagem: 

Apenas se comenzó a mover el aire, se detuvieron las piedras, corrió 
el apacible río y cesó la delicada voz de Belisarda, cuando por la 
fresca orilla entre los verdes árboles bajaba el pastor Anfriso tras unas 
blancas ovejas, dichoso ganado de hombre tan bien perdido. Y como 
el alegre son del agua, el murmurar de las hojas y la templanza del 
aire, y aun el diferente olor de las flores, le trajesen al alma ciertas 
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nuevas de que tales efetos sólo procederían de ser la causa Belisarda 
(...)(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 74) 
 

 

Podemos reconhecer aqui muitas características existentes no locus amoenus 

como aparecem em Teócrito e Virgílio, mas no texto de Lope de Vega aparecem 

insertadas em uma mentalidade e um gosto próprio do Renascimento, e formulado 

em um estilo de sensibilidade amorosa, convencional e pessoal. A paisagem 

bucólica evocada aparece irradiada por um sentimento universal de felicidade, uma 

impressão de bem estar, incluindo certo refinamento de sensações que só 

encontram sentido na presença física da bela pastora Belisarda. A paisagem e a bela 

pastora formam um conjunto harmonioso. Na descrição de uma paisagem pastoril, e 

em la Arcadia, se encontra evidentemente toda uma tradição greco-latina que passa 

a ser uma interpretação de certo sentimento pessoal de natureza não totalmente 

artificial; em todo caso, nos oferece, às vezes, a impressão de ser uma tentativa de 

nos colocar como participantes da novela. 

Podemos citar uma passagem do Livro II de la Arcadia onde o pastor 

apaixonado Anfriso, tem que caminhar e acalmar seus rebanhos que estão longe de 

sua amada Belisarda, e a distância acaba se transformando em uma recordação 

dolorosa, em uma paisagem hostil e inquietante: 

 

Y mira qué desconfiado estoy de consuelo, pues esos árboles y 
fuentes, cuyas hojas piensas contar y en cuyas aguas piensas ver mi 
rostro, se los he de pedir a mi fantasia fingidos, o buscar de necesidad 
otros que se les parezcan; y como los engaños atormentan tanto 
cuando se acaban, cualquier fingimiento de éstos aumentará mi dolor. 
Yo viviré, finalmente, como si muriese, y moriré como quien sin ti no 
puede vivir; ni cantaré cosa alegre, ni gustaré de la que no fuere triste. 
Los árboles verdes y hojosos me ofenderán, y los más estériles y sin 
fruto me darán gusto; entre peñascos solos será mi habitación, y las 
aldeas mi desierto; no consentiré que algún ave anide ni se junte 
donde yo lo vea, ni cosa que parezca compañía alegrará mi soledad 
(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 139) 
 

 

Belisarda não pode voltar a ver lugares pouco frequentados em companhia de 

Anfriso sem experimentar grande tristeza. Lope de Vega desenvolve esse sentimento 

nostálgico que nasce da solitária contemplação de uma paisagem em uma 

conotação alegre e hedonista. A paisagem bucólica e as convencões do gênero 
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pastoril podem muito bem traduzir, ao mesmo tempo, uma experiência pessoalmente 

vivida pelo autor e por pessoas conhecidas dele, amigos ou outro tipo de relações. A 

emoção de Belisarda é pulsante, sua solidão se transforma em algo mais penoso. 

Momentos de paradoxismo e abundantes lágrimas não tardam a acontecer: 

Mirando, pues, los diferentes sitios en que algunas veces solían 
hablarse y verse, helóse el corazón, y sin mover los ojos quedó 
suspensa (...) Con otros diferentes ojos, con otro gusto, y aun, si 
puedo decirlo así, con otra alma diferente, solía yo miraros, hermosos 
árboles, frescas fuentes y riberas apacibles de este río, donde me vi 
tan dichosa y alegre cuanto agora me veo desdichada y triste. (...) 
Fuese de vuestras riberas, ameno bosque (...), y desde entonces ni en 
vosotras hay cosa verde ni en mis ojos esperanza. (LOPE DE VEGA, 
1975, págs. 188 e 189) 
 

 

A paisagem vai se transformando, ou melhor, vai transformando a natureza do 

sentimento, das sensações e impressões de outros tempos vividos na companhia do 

pastor amado, de Anfriso. As paisagens testemunharam a felicidade do casal no 

passado recente, emudecidos, aumentando a dor da presente solidão. 

Como indicação da partida de Anfriso, quando chega à cidade de Tegea 

(famosa cidade de Arcadia, escreve Lope de Vega), evoca o autor a impressão 

criada na região do monte Ménalo frequentado por nosso pastor exilado: 

 

Quedaron por la partida de Anfriso en soledad los montes, turbias las 
fuentes, las aves mudas y los árboles tristes; porque parecía que sola 
la presencia de este pastor los alegraba. (LOPE DE VEGA, 1975, pág. 
146) 
 

 

No livro V, descreve um contexto de desengano e de cura do amor, quando o 

pastor Anfriso, tratando de esquecer definitivamente o amor de Belisarda a quem 

acredita que tenha sido infiel, irá ver a maga Polinesia. Primeiro, tem que chegar a 

uma caverna terrível, onde vive a sábia, depois de ter trocado de roupa, vestindo 

branca e resplandecente túnica, entrando por uma pequena porta situada do outro 

lado da caverna: 

(...) un verde llano donde la maestra naturaleza parece que quiso 
mostrar al mundo el primor de sus pinceles y la hermosa variedad de 
sus esmaltes. Corrían por la menuda hierba arroyos libres que en la 
capa verde de aquel campo servían de guarniciones de plata, y entre 
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alhelíes, retamas, junquillos, maravillas y jaramagos resplandecían. 
(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 406) 
 

 

Esse texto nos revela a sensibilidade artística de Lope de Vega, seu gosto real 

pela pintura, os jogos de cores, a harmonia dos tons, sem falar em certa 

preciosidade e um real cuidado pela elegância na vestimenta dos personagens. 

A novela pastoril de Lope de Vega, la Arcadia, inspirada essencialmente  no 

italiano Sannazaro, em sua obra de mesmo nome, obedece a convenções estilísticas 

e retóricas do gênero pastoril. O autor espanhol pinta flores, árvores, arbustos, e 

outros elementos naturais, com sensibilidade pictórica é ilustrada em numerosas 

passagens. Desde o principio de sua novela, o escritor demonstra consciência em 

teatralizar a paisagem. Sua história contempla e nos faz contemplar um espaço 

mitológico dentro de um contexto literário. A paisagem bucólica herdada de uma 

larga tradição da antiguidade, imitada e interpretada por Lope de Vega na novela 

pastoril dos fins do século XVI, não exclui a possibilidade de incluir um sentimento 

pessoal, como uma comunhão entre a natureza física e o homem. 

A presença da música, de instrumentos musicais, de momentos em que se 

fala da voz doce, da voz marcante, representando a tristeza dos pastores, a alegria 

de uma passagem eufórica, descrevendo uma conquista dos personagens, é uma 

constante nas novelas pastoris de Lope de Vega e de outros autores do Século do 

Ouro. La Arcadia não é uma excessão, muito pelo contrário. A novela apresenta 

canções, momentos musicais que são partes primordiais da narrativa, dando o fio 

condutor à história.  

Em seus cinco livros, a música vai expressando os sentimentos dos 

personagens principais e também dos menos importantes.  

 

(...) que aqui en estas soledades no suenan los atambores bélicos, no 
las trompetas márcias, no los estrépitos de las armas, sino las rudas 
zampoñas y los saltérios humildes, heridos blandamente de las 
manos, con los aforrados plectros en paño toco, sobre las cuerdas 
asidas de las clavijas de acero para que duren, templados de uma vez 
por no esperarlos, y donde a veces acaban las consonâncias de los 
versos los suspiros del alma, y al refregar las cerdas del arco en la 
resina griega, enjugando para cantar las lágrimas. (LOPE DE VEGA, 
1975, pág. 68) 
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 Em um momento de encontro entre Belisarda e Anfriso no Livro I, escondidos 

pelos bosques verdes com o rebanho de Anfriso, é repleto de música cantada por 

Galafrón e Leriano com um instrumento musical muito presente em toda a novela, a 

zampoña. 

Sentáronse los dos competidores y amigos, si puede haber verdade 
en interés y amistad en competência y poniendo a una parte la 
zampoña(...)(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 82) 
 

 A pastora Isbella surpreende a dupla de amigos cantores que se lamentavam, 

quando ouviram uma voz agradável que interrompeu sua conversa. 

 
En la variedade de la regalada voz y destreza del acordado 
instrumento conocieron los pastores a la hermosa Isbella, celebrada 
em todos aquellos vales por su discreción y hermosura, y gran sujeto 
de un pastor que según em aquellas aldeas se murmuraba había sido 
en Italia famoso... (LOPE DE VEGA, 1975, pág. 86) 

  

 Além da zampoña, a lira é um instrumento muito frequente nas novelas 

pastoris e também em la Arcadia, ainda no Livro I. 

 
Alegrándose los pastores de aquel indicio de salud, y mientras dormia, 
rogado Celso, que era el que mejor de todos sabía su historia, y 
porque la música hiciese con el loco el efecto milagroso de 
Asclepíades, pues se sabe que Ismenias tebano tañendo y cantando 
curaba los frenéticos, en una acordada lira (...).(LOPE DE VEGA, 
1975, pág. 119) 
 

 Nas primeiras páginas do Livro II, numa tentativa de melhorar os sentimentos 

de tristeza de Anfriso com a partida de Belisarda, o pastor Silvio com seu instrumento 

ajuda a relembrar uma canção espanhola com esse propósito, composta por outro 

pastor da região do Tejo e também por outro famoso pastor de Betis traz Lope de 

Vega para citar Juan de Palomares, jovem músico que morreu antes de 1568, 

compositor muito apreciado por Lope de Vega em sua velhice. Algumas canções 

desse compositor estão no Romancero General de 1600. Ao final da cantoria, Anfriso 

se dirige a Silvio. 

  
Su oficio ha hecho la música conmigo, dijo Anfriso en acabando de 
cantar estos versos el pastor Silvio, entristeciéndome tanto, que no 
tiene tu canción más letras que a mí me cuesta lágrimas(...)(LOPE DE 
VEGA, 1975, pág. 143) 
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 A zampoña aparece outra vez, agora no Livro II, acompanhando Anfriso em 

um soneto cantado descrevendo uma das cidades de La Arcadia, Tegea. Ao mesmo 

tempo, também para cantar sua tristeza e conter suas lágrimas quando se despediu 

de seus pais, melancólico e triste e com a lembrança de Belisarda na memória.  

Y llegado a lo alto del monte, descubrió la gran Tegea, ciudad famosa 
de la Arcadia; y contemplando sus altos muros, pintadas torres, 
espesos bosques y floridas selvas, acordó su zampoña, y después da 
haber tañido un rato, cantó: 

 
Excelsas torres y famosos muros, 

Cerca antigua, lustrosos chapiteles, 
Ocultos sotos, que jamás pinceles 
Supieron retratar vuestros escuros; 
Líquidas aguas y cristales puros, 

Dignos de Zeusis y el divino Apeles, 
Hermosas plantas, célebres laureles, 
De todo tempo y tempestad seguros: 

Adiós prendas, que um tiempo de la gloria 
Que pensando no veros se me acorta, 
Fuistes, cual sois agora de mis daños; 
Vivid mientras viviere en mi memoria, 

Si y ala Parca en el partir no corta 
El tierno tronco de mis verdes años. 

 (...)(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 146) 
 

 Outros instrumentos musicais são descritos e fazem parte da realidade 

pastoril. O pastor Danteo levou sua flauta, Gaseno sua harpa, Celso seu saltério e el 

Rústico trouxe, coberto de rosas, um tambor sobre o qual cantava as grandes vitórias 

dos deuses, com alegre música, conversa e amizade, subindo o monte e enganando 

a noite. A música exerce um efeito milagroso quando os sentidos adormecem 

escutando uma melodia. (LOPE DE VEGA, 1975, págs. 148) 

 No Livro III, a música passa a ter outro enfoque, os instrumentos não são 

tantas vezes mencionados, a arte da música é associada à beleza feminina, 

juntamente ao amor e a arte de amar.  

 

Oro no tiene Arabia que se iguale 
A tu sutil cabelo crespo y largo, 

Ninfa gentil, ni a tus serenos ojos 
Cuantas estrelas tiene Atlante a cargo 
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Cuando la bela Cintia a gozar sale 
De su pastor querido los despojos. 

Garzos, verdes y rojos. 
Hermosos pueden ser, mas no perfeitos; 

Los tuyos son discretos, 
Cuya color es luto de mi muerte. 

Oh negro, que mi suerte 
Dejaste en blanco, y dejarás mi vida 
En tus hermosos rayos consumida! 
(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 213) 

 
 Em uma noite de diversão com diversos jogos, bailes e conversas, entre os 

quais, o pastor Olimpio, mestre na arte da música, interpretava seus desejos em 

versos com sua voz. Ao final da canção, os pastores começaram a conectar a beleza 

dos olhos negros, do cabelo ruivo, da face branca e outras semelhanças com 

conhecidas pastoras, como seria talvez a mulher perfeita. E assim, a pedido de 

Belisarda, que desejava saber se ela era tão bonita como Anfriso a via, Olimpio 

cantou. A canção expressa a beleza perfeita, que só a essência das almas podia 

entender.  

 

Reducir la hermosura a que,no siendo 
Negros los  ojos, cejas y cabelos, 

Nieve el rostro gentil y grana aparte, 
Ni son perfectos ni se llaman belos, 

Es ir el instrumento reduciendo 
Del gran poder de Dios a flaca parte. 

En lo que muestra el arte, 
Es una unión de membros la hermosura, 

Que sin la nieve pura, 
Sin ojos negros y sin ceja en arco, 

El garzo, el verde, el zarco, 
Hace, conforme a las demás facciones, 

En vários rostros varias perfeciones. 
(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 216) 

 

Através da arte da música, o amor fica melhor compreendido, muitos poetas e 

músicos de La Arcadia teriam esse dom. Leriano pega o instrumento de Jacinta e 

canta: 
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Buscar el bordón 
Para la esperanza 

Es hallar el son  
para hacer mudanza. 

Si canto romance, 
Aun no me le entienden, 

Para que no alcance 
La que me defiende; 
Si alegres canciones, 
Todas son endechas; 

Si lamentaciones,  
Alegre sospechas,  

(...) 
De mi voz me espanto. 
Oh instrumento lleno 
De mi desvarío! (...) 

(LOPE DE VEGA, 1975, págs. 305 e 306) 
 

 

 A música no Livro IV, apesar de alguns instrumentos serem citados, está 

associada à tristeza e à morte. Vendo a profunda tristeza de Belisarda, Leonisa 

afinou seu instrumento e, com sua aprazível voz, cantou uma canção. 

Representando a tristeza.  

Llevan desconciertos 
El sol de mis ojos, 

Y quedan cubiertos 
De nubes de enojos, 

Corren a la mar 
De mi coraçón, 

Y hallan qué llorar 
Pero no razón; 

Que en sabidos celos 
Y ciertos agravios, 
Admitir consuelos 

Son consejos sábios. 
(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 314) 

 

Na poesia que se chama Anfriso desesperado, o protagonista de la Arcadia 

fala na primeira pessoa, “choro em meio do prazer, canto em meio do tormento; se 

vivo, o que é morrer? Se morro, que vida tenho? Sou, não sou, aguardo, perco, 

ganho, parto, volto, tenho medo, espero, penso, escuto, choro, canto, vivo e morro...”  
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Lloro en médio del placer, 
Canto en médio del tormento; 

Si vivo, cuál es morir? 
Si muero, qué vida tengo? 

Soy, no soy, aguardo, huyo, 
Pierdo, ganho, parto, vuelvo, 
Temo, espero, pienso, olvido, 

Lloro, canto, vivo y muero. 
(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 339). 

 

 Leriano, com uma vihuela de ouro, é uma referência ao músico Anón, que 

escapou do mar com a doçura do seu canto. Lope de Vega faz alusão a Arión, 

famoso músico que, em viagem com seus companheiros conferiam a grande 

quantidade de riquezas adquiridas com sua arte, se atirou ao mar depois de um 

último canto, mas não morreu. É salvo por um golfinho que o leva para terra, atraído 

por sua música. E Leriano canta: “Com o golfinho escapei da morte no mar, pela 

música eu me perdi e pela música eu me salvei”. 

En el delfín me escapé 
Del fin que en la mar temí; 

Por música me perdí, 
Por música me salvé. 

(LOPE DE VEGA, 1975, pág. 362) 
 

 E o esquadrão marítimo acaba ao som das trombetas, charamelas, 

krumhorns, cornamusas, flautas, tambores e outros instrumentos rústicos. (LOPE DE 

VEGA, 1975, pág. 371). 

 No último livro dessa novela pastoril, o Livro V, a música adquire outra 

importância. Polinesta encontra-se em sua caverna, na tentativa de esquecer 

Belisarda através do estudo, Polinesta apresenta a Anfriso vários tópicos como a 

leitura dos astros e também a Poesía, a Gramática, a Lógica, a Retórica, a 

Aritmética, a Geometria e a Música. E estando quase em êxtase com a doçura e a 

diversidade de vozes e instrumentos, chega uma alegre e fina dama que com um 

rosto alegre tocava sonora vihuela. Anfriso percebe que a música se dividia em três 

partes, a harmônica, a orgânica e a métrica; percebe também a diversidade de 

instrumentos, a correspondência dos sons e a harmonia das vozes. 
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 Finalizando sua novela, Lope de Vega insere a rústica zampoña, para que 

outra vez o céu ouça o canto ao som de instrumentos mais graves. E termina o livro 

e a novela, com Belardo a la Zampoña, despedida imitada de Sannazaro em sua 

Arcadia. Lope de Vega utiliza a mesma fórmula em Los Pastores de Belén. 

Suspended el desentonado canto, rústica zampoña mía, que con el 
amor de Anfriso, habéis excedido de vuestra natural rudeza. (LOPE 
DE VEGA, 1975, pág. 451). 

 

3.2. Gaspar Fernandes 

 

Compositor de origem portuguesa, passou toda sua vida na América Central. 

Seu nascimento foi por volta de 1570 e sua morte em 1629 em Puebla, México. Os 

registros sobre Gaspar Fernandes são todos em relação ao seu salário e quantos 

músicos contratou, poucas coisas foram registradas a respeito de sua vida. Em 1590 

foi contratado pela Catedral de Évora como cantor e, em seguida, seu salário foi 

aumentado para que ele trabalhasse como organista também, cargo em que 

permaneceu por nove anos. Em 16 de julho de 1599, já ordenado padre, foi 

contratado pela Catedral da Guatemala como organista e afinador; logo após, foi 

nomeado mestre de capela. Em 1602, copiou para o livro do coro da Catedral seis 

missas que ali ficaram até 1760, quando foram perdidas. Na seguinte e última 

nomeação, Gaspar Fernandes foi transferido para a Catedral de Puebla, que tinha a 

tradição de contratar maestros de primeira classe. O salário que recebia não incluía a 

composição de músicas para funerais e festividades, o que fez Gaspar Fernandes 

compôr todas as músicas das festividades. As suas músicas para recepções mais 

importantes, ainda existentes, datam de 1612, o mesmo ano em que Lope de Vega 

compõe Los Pastores de Belén. (STEVENSON, 1980. Pág. 473) 

Os pricipais acontecimentos ao longo de sua estadia de vinte três anos em 

Puebla podem ser agrupados em quatro situações: recrutamento de novos cantores 

e instrumentistas, problemas relacionados ao ensino de música, conflitos 

relacionados a contratos pagos fora da Catedral, que levou à sua demissão, embora 
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tenha sido rapidamente readmitido, além de problemas irreconciliáveis no banco de 

organista e na estante da regência tanto que em 1622; foi contratado um maestro de 

capela adjunto, Juan Gutiérrez, com o qual trabalhou por sete anos.  

Devido à despesa e às preocupações decorridas da manutenção de um 

estabelecimento escolar de primeira classe, as autoridades da Catedral de Puebla 

manifestaram uma relutância em ceder gratuitamente seus músicos para terceiros, 

permitindo que eles trabalhassem em outros lugares. Isto era muito comum, 

principalmente fazendo composições para recepções e festividades, o que Gaspar 

Fernandes fazia para ganhar um dinheiro extra, provocando assim uma crise, pois a 

Catedral de Puebla passou a impedir que seus músicos assalariados aceitassem 

contratos individualmente sem licença expressa. No dia 7 de abril de 1609, os 

responsáveis pelos músicos da catedral deram ordem para que Gaspar Fernandes 

informasse a seus músicos que eles seriam multados por cada violação. 

Com todos esses problemas e precisando de dinheiro, Gaspar Fernandes, 

em 1615, voltou a reparar os órgãos da catedral. Todavia sua insistência em 

continuar a fazer música de recepção e funerais provocou mais uma vez sua 

demissão da Catedral em 1618; porém, em agosto desse mesmo ano, reconciliou-se 

com as autoridades, sendo assim reintegrado ao serviço. 

Toda obra remanescente de Gaspar Fernandes não ficou em Puebla e sim 

nas Catedrais de Guatemala e de Oaxaca, levada por algum de seus seguidores. Na 

Catedral de Oaxaca, as obras de Gaspar Fernandes encontram-se todas num 

pergaminho amarelo encadernado. As mais antigas datam de 1609, três anos após 

ter chegado a Puebla, e a mais recente data de 1620. Mesmo sendo um registro de 

villancicos e chanzonetas cantadas na Catedral, o volume é extremamente valioso, 

pois trata-se da mais antiga coleção de música em vernáculo do Novo Mundo até 

hoje encontrada. 

Apesar dos problemas de transporte e de tempo, o códice permanece em 

muito bom estado de conservação. As peças precedidas do sinal + apresentam a 

assinatura de Gaspar Fernandes como compositor, mas todas as restantes são 

provavelmente também originais suas ou arranjos de sua autoria. (STEVENSON, 

1976. Pág.XXI). 
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Em seguida veremos a importância das formas poético-musicais em Los 

Pastores de Belén. 
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4. As formas poético-musicais em Los Pastores de 
Belén 

O termo “villancico” ou vilancete em português aparece pela primeira vez 

no século XV para designar uma poesia de forma fixa em estilo rústico e 

popular. A palavra villancico se origina do adjetivo villanus, mais tarde villano 

(homem humilde do campo, camponês). Apesar desta origem humilde, os 

villancicos foram cultivados pelos mais importantes poetas e músicos da corte . 

(POPE, 1954, pág.15). 

A forma básica do villancico consta de dois elementos: estribilho e coplas. 

As diferenças que podemos perceber entre um e outro se refere aos aspectos de 

dependência mútua em razão do tema, pelo número de vozes e pela separação 

ou união entre ambas. 

Durante todo o século XV e no início do século XVI, o termo villancico se 

referia à forma musical poética, usada tanto na poesia profana quanto religiosa. 

Em meados do século XV, encontram-se os primeiros registros de villancicos 

religiosos, baseados frequentemente no modelo profano; sendo utilizados antes 

dos religiosos. 

Quase todo o repertório vocal dos villancicos profanos que sobreviveram 

com música se concentra em cinco coleções. Citadas em ordem cronológica 

seriam essas: Cancioneiro da Colombina, Cancioneiro do Palácio, Cancioneiro 

de Uppsala, Coleção de Sonetos e Villancicos a 4 e a 5, de Juan Vázquez, e 

Cancioneiro de Medinaceli. Seus nomes remetem às bibliotecas onde se 

encontram (RUBIO, 1998. p. 89).  

 Existiram outras formas musicais utilizadas na música profana Ibérica, tais 

como: chançoneta, seguidilhas, cantiga e romance. De todas estas, a mais 

comum e que se tornou a principal característica da música ibérica é, sem 

dúvida, o villancico. 

 O villancico se compõe de um estribilho (refrão) inicial, seguido de uma ou 

mais coplas (estrofes) formadas de duas partes. A primeira parte chama-se 

mudanza e apresenta geralmente uma melodia e uma rima nova (algumas vezes 
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repete literalmente ou se utiliza de maneira livre da melodia do estribilho). A 

segunda parte, a vuelta, que, como o nome diz, volta à melodia e às rimas do 

estribilho, quando, depois deste trecho, se repete o estribilho.  O villancico Pasé 

el agua, encontrado no Cancioneiro do Palácio, é um excelente exemplo dessa 

estrutura: 

Pasé el agua, ma Julieta 
Dama, pasé l´agua. 
Venit vous a moy. 

Ju m´ em anay em um vergel, 
Três rosetas fui culler. 

Ma julioleta dama, 
Pasé el agua. 

Venite vous a moy 
(ANGLÉS, 1951, pág. 124) 

 

De uma maneira geral, o estribilho compõe-se de dois, três ou quatro 

versos, em geral octassílabos, mas também se encontram versos de quatro, 

cinco ou seis sílabas ou uma combinação deles. A copla (estrofe) em geral 

possui quatro versos, sendo muito raras as de cinco ou seis (POPE, 1954, p. 

15). Era muito comum a existência de canções que utilizavam o mesmo 

estribilho, ao qual eram acrescentadas glosas. Esta prática, tradicional na 

Europa, ganhou vida longa com os villancicos. A flexibilidade fazia do villancico 

uma forma perfeita para a prática da polifonia que se desenvolvia. O villancico 

herdou das Cantigas de Santa Maria de Afonso X a mesma disposição de rimas, 

a mesma estrutura melódica e a mesma flexibilidade na forma.  

As Cantigas de Milagres retratam bem essa semelhança na estrutura 

como a Cantiga 159, Non Sofre Santa Maria: 

Non sofre santa Maria 
De seeren perdidosos 

Os que as sãs romarias 
Son de fazer desejosos. 

 
E dest´ oyd´ um miragre 
De que vos quero falar, 

Que mostrou santa Maria, 
Per com´ eu ou contar, 
A uus romeus que foron 
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A Rocamador orar 
Como mui bõos crischãos, 
Simplement´e omildosos. 

(In METMANN, 1988, Págs. 154 e 155). 
 

 A estrutura do villancico, assim como a de outras formas fixas que se 

desenvolveram nos países latinos na Idade Média, tais como o rondó13 e o 

virelai14, indicam o uso alternativo de um solista e um coro. Esta prática de se 

alternar solista e coro explica o caráter da forma: o grupo inteiro cantava o 

estribilho, depois um solista cantava a estrofe e voltava à melodia e rima do 

estribilho, convidando o coro a repeti-lo. 

  Esses esquemas métricos, utilizados pelos trovadores, indicam o 

interesse do poeta culto pelos problemas técnicos de sua arte e, ao mesmo 

tempo, representam o desenvolvimento consciente de uma forma popular nas 

mãos de um artista erudito. Nas Cantigas de Santa Maria, é muito comum uma 

grande variedade de elaborações sobre a forma básica. O mesmo acontecia 

com outras formas fixas medievais, tais como o virelai e a ballata15. A forma do 

villancico perpetua o gosto pelas cantigas de roda e estimula uma sobrevivência 

tardia da lírica medieval. 

 Além das Cantigas de Santa Maria, existe uma coleção de canções de 

peregrinos e de danças religiosas em latim e em catalão que sobreviveu, 

chamada de El Llibre Vermell, proveniente do famoso monastério dedicado à 

Virgem de Montserrat. A maioria das canções desse manuscrito são 

composições responsoriais e também canções com coro na típica formação de 

solista e coro. É um documento muito importante, pois contém os primeiros 

villancicos polifônicos que conhecemos. Estas canções mostram, de maneira 

muito interessante, a influência pagã na expressão popular religiosa (POPE, 

1954, pág. 32).  No exemplo retirado do Llibre Vermell, encontramos um texto 

em latim numa espécie de dança religiosa: 

                                                             
13 Importante forma poética medieval francesa. A estrutura musical é ABaAabAB (as letras maiúsculas indicam o 

refrão e as minúsculas os textos dos versos). 
14 Forma poético-musical francesa cuja estrutura musical é: AbbaA. 
15 Forma poético-musical de origem italiana, similar ao virelai. 
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Cuncti simus concanentes, 
Ave Maria. 

Virgo sola existenta  
Em afuit Angelus 

Gabriel est appelatus 
At´ que missus calitus: 
Clara facie que dixit: 

Ave Maria 
(GÒMEZ MUNTANÉ, 1989, págs. 43 a 46). 

 
 

A classificação dos villancicos a seguir é baseada na letra, no assunto 

que está sendo falado/cantado e, algumas vezes, nas regiões das quais foram 

resgatados. Neste momento ainda não estamos fazendo nenhuma análise das 

formas musicais. 

A introdução de temas e formas “populares” de poesias dentro da 

aristocracia e dos círculos artísticos aumentou na segunda metade do século 

XV, na Espanha. À herança trovadoresca, expressão da cultura aristocrática, 

juntaram-se as composições de tipo “tradicional”, introduzidas pelo contato da 

corte itinerante com a população. O tema preferido dessas poesias e canções 

era o amor, tratado pela côrte de forma artificial e quase estereotipada. Ao invés 

de expressão sincera da emoção, os villancicos eram técnicos e 

intelectualizados, baseados na tradição Provençal. No final do século XV as 

questões morais eram refletidas nos villancicos. 

 

“En realidad, la escuela no era erudita, como lo había sido 
a su manera el antiguo mester de clerecía: era poesia de 
corte y de salón, ... La mayor parte de sus cultivadores 
eran meros anficionados ... La cultura literaria ... era com 
frecuencia muy superficial...” (Menéndez y Pelayo, Historia 
de La poesia castellana, II, p. 25). 

 

Uma grande quantidade desses villancicos não falam somente do amor 

como fonte de alegria, mas, também, de tristeza, desespero e, até mesmo, de 

morte, de mulheres mouras, celebrações de casamentos, vitórias em batalhas e 
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incidentes triviais. Como exemplo de um villancico com tema amoroso 

encontrado no Cancioneiro do Palácio:  

 

Ay triste, que vengo 
Vencido de amor 
Maguera pastor. 

 
Más sano me fuera 

No ir al mercado 
Que no que viniera 
Tan aquerenciado: 

Que vengo, cuitado, 
Vencido de amor 
Maguera pastor. 

(ANGLÉS, 1951, pág. 61 vol I). 
 

Uma grande variedade de temas é encontrada nessa classificação. Em 

sua maioria, são canções de amor de todos os tipos, como a indiferença do 

amado, as atribuições da beleza física do amigo, os olhos, a indiferença da 

moça pelo amor, ou o aprendizado para escapar das armadilhas do amor. Além 

de canções de recusa de propostas de casamento. 

Tradicionalmente, entre as canções de amor estão os Villancicos de 

Velada relacionados aos Villancicos de Alba.  

Um exemplo bastante popular de villancico de alba encontrado no 

Cancioneiro do Palácio é: 

Ya cantan los gallos, 
Buen amor, y vete, 
Cata que amanece 

(ANGLÉS, 1951, pág. 184 vol. I) 
 

A beleza das mulheres mouras também é tema popularmente encontrado 

como os chamados Villancico fronterizo de Andalucía, sendo também registrado 

no Cancioneiro do Palácio: 

Tres morillas m´enamoran 
En Jaén: 

Axa y Fátima y Marién. 
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Tres morillas tan garridas 
Yvan a coger olivas, 

Y hallávanlas cogidas, en Jaén. 
Axa y Fatima y Marién. 

(ANGLÉS, 1951, pág. 29 vol. I) 
 

Na música palaciana do século XV e XVI, encontramos, também, 

resquícios das cantigas de amigo. Amigo é aquele por quem a moça se 

apaixona. Portanto, é a figura feminina que fala na primeira pessoa e, 

geralmente, confidencia à mãe (madre) ou às amigas (hermanas). Uma 

característica das cantigas de amigo é o “paralelismo”, uma técnica de 

desenvolvimento poético que desdobra as idéias em duas redações paralelas, 

seguidas de uma coda que varia. Outra característica das cantigas de amigo é a 

presença de refrão (versos repetidos a intervalos regulares), que aparece como 

elemento parcialmente fora da estrutura. Muitos villancicos quinhentistas 

apresentam a forma da canção paralelística.  

 O diálogo, estrutura muito encontrada nas formas de canções de amor de 

temas populares, entre amigos, entre amantes, ocorre também, entre marido e 

mulher. Um dos temas mais populares, que aparece nos villancicos, é o tema da 

mulher malmaridada. O villancico La bella malmaridada, que se encontra no 

Cancioneiro do Palácio, faz parte de uma peça de mesmo nome de Lope de 

Vega, escrita antes de 1598 e publicada somente em 1609: 

 

Le bella malmaridada 
De las más lindas que yo vi, 
Miembresete quan amada, 

Señora, fuiste de mi. 
 

Mira cómo, por quererte, 
Tienes al cabo mi vida, 
Y, si tu fueras servida, 

Dichosa fuera mi suerte. 
 

Mas, pues no te pena nada 
Quanto yo peno por ti, 

Miembresete quan amada 
Señora, fuiste de mi. 
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(ANGLÉS, 1951, pág. 18 vol. II) 
 

 Os Villancicos de Camino tratavam de temas de viagem, romarias, temas 

de peregrinos, exílio, frenquentemente associados à ideia de arrependimento da 

separação do ser amado. Podemos citar alguns exemplos importantes , como o 

também encontrado no Cancioneiro do Palácio: 

 
Passame por dios, barquero, 

D´ aquesa parte del rio, 
Duélete del dolor mio. 

 
Que si pones dilaçión 

En venir a socorrerme, 
No podrás después valerme, 

Según mi grave pasión 
No quieras me perdiçión, 

Pues em tu bondade confio, 
Duélete del dolor mio. 

(ANGLÉS, 1951, pág. 99 vol. II) 
 

 Um outro exemplo que pode ser citado é o villancico de Juan del Encina 

encontrado no Cancioneiro Públia Hortencia: 

 

Romerico, tu que vienes 
Donde mi señora está, 

Las nuevas della me da. 
 

Dame nuevas de mi vida, 
Ansi Dios te de plazer, 
Si tu me quieres hazer 
Alegre con tu venida. 

Que despúes de mi partida 
De mal en peor me va, 

Las nuevas della me dá. 
(JOAQUIM, 1940, pág. 91) 

 

Nos autos pastoris, os pastores são poetas por natureza e, de acordo com 

o estabelecido, desde a origem do gênero falam e cantam. Não faltam alusões 

ao canto na lírica primitiva, comum a todos os povos e países. Entendemos que 
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os pastores cantam e são também músicos, pois tocam flautas e zampoñas 

(flautas pan). Música e poesia também eram objeto de disputas entre os 

pastores. (LOPEZ ESTRADA, 1974, pág. 63). 

O tema pastoril aparece largamente nos villancicos de natividade; os 

pastores que foram a Belém estavam intimamente ligados à natividade. Os 

villancicos pastoris aparecem frequentemente na forma de diálogo (pelo menos 

aqueles endereçados a uma platéia imaginária de pastores). 

Os villancicos pastoris encontraram o seu homólogo entre os poetas da  

corte, tratados praticamente como um tópico comum, e, abordam características 

da vida pastoral, como no exemplo abaixo, que também fala da reconquista de 

Granada. Os dois exemplos a seguir se encontram no Cancioneiro do Palácio: 

 
Levanta Pascual levanta 

Aballemos a Granada 
Que se suena qu´es tomada 

 
Levanta toste priado, 

Toma tu perro y çurrón, 
Tu çamarra y çamarrón, 
Tus albogues y cayado. 
Vamos ver el gasajado 

De aquella ciudad nombrada, 
Que se suena qu´es tomada. 

(ANGLÉS, 1951, pág. 213 vol. I) 
 

Quando os pastores abandonam seu campo ou quando não estão 

preocupados com as dores de amor, diálogos ocorrem entre os viajantes e os 

pastores, ou entre dois pastores que conversam sobre os atributos de uma moça 

da vila. Ocasionalmente recebem notícias ruins, como o noivado de sua amada 

com outro.  

Antonilla es desposada:  
hágotelo, Juan, saber. 

¡Jur’a diez, no puede ser!’ 
No seas tan rebelado, 
que yo la vi desposar, 
y mucho de su cantar 
vi el lugar regozijado. 
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Y a Toribio, el desposado, 
vi atestado de plazer. 

¡Jur’a diez, no puede ser! 
A los grandes brinquejones 

que davan en el portal, 
nos encontramos yo y Pascual 

por medio de los garçones. 
Comimos picatostones 
y diéronnos a bever. 

¡Jur’a diez, no puede ser!’ 
(ANGLÉS, 1951, pág. 76 vol. II) 

  

Canções de amor associadas ao tema pastoril são muito frequentes, como 

no villancico encontrado no Cancioneiro da Biblioteca Públia Hortencia:  

 
Venid a sospirar 
Al verde prado, 

Comigo Zagalejos y vos pastores 
Pues muero sin morrir 

De mal damores. 
 

Tu eres soledad que esta comigo 
Saberes que es padescer novos Dolores 

Pues muero sin morrir 
De mal damores. 

(JOAQUIM, 1940, pág. 100) 
 

No Cancioneiro de Medinaceli encontramos dois villancicos com tema 

pastoril. São eles: 

Llorad conmigo, pastores, 
Los que bien sentís de amor, 

El caudal que mi zagala 
Haze ya de outro pastor. 

 
No se vió en çiudad ni aldeã 

Zagala tan bien servida, 
Pues que mi ganado y vida 

Lo aventurava por ella. 
No hay dolor que se le yguale, 

Pastores, a mi dolor, 
Pues yo veo a mi zagala 

Quillotrarse a outro. 
(QUEIROL GALVADÀ, 1949 pág. 42 vol. I) 
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Siendo míos, di, pastora, 
Estos tus ojos morenos, 

¿quién los hizo ser agenos? 
 

Estava mi confiança 
Libre de todo cuydado, 

Pero ya no me há quedado 
Una tan sola esperança. 
Olvido siento y mudança 
En vuestro ojos morenos, 

¿quién los hizo ser agenos? 
(QUEIROL GALVADÀ, 1949 pág. 51 vol. I) 

 
 

Alguns villancicos expressam a alegria dos pastores que estavam no 

estábulo em Belém, visitando o menino Jesus, e alguns diálogos aparecem entre 

os pastores e anjos. Os pastores contam tudo o que veem no estábulo: Maria, 

José, Jesus na mangedoura, o boi e o asno e os anjos cantando.  

Boas notícias também são encontradas, como o anúncio do próprio 

noivado do pastor; outros falam de fome, cansaço, bebedeira:  

 

Hoy comamos y bevamos, 
Y cantemos y holguemos, 
Que mañana ayunaremos 

 
Por honra de Sant Antruejo 
Paremos hoy bien anchos. 
Embutamos estos panchos, 

Recalquemos el pellejo: 
Que costumbre es de concejo 
Que todos hoy nos hartemos, 

Que mañana ayunaremos. 
(ANGLÉS, 1951, pág. 201 vol. II) 

 

Os villancicos de Carnaval, com temas jocosos, formaram um grupo 

popular de villancicos. Devemos incluir nesse grupo o bastante conhecido 

villancico das “vacas”: 

Guárdame las vacas 
Carillejo, y besarte he; 
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Si no, bésame tu a mi, 
Que yo te las guardaré. 

(ANGLÉS, 1951, pág. 203 vol. II) 
 

Esses villancicos são religiosos pelo tema, mas não litúrgico pelo texto em 

espanhol e por isso não estão dentro das normas aprovadas pela igreja para o 

culto oficial (RUBIO. 1998. p. 88). As fontes do villancico religioso são as 

mesmas do profano, domina este sobre aquele com enorme vantagem, basta 

dizer que o religioso apenas existe por terem ambos a mesma forma.  

Os villancicos religiosos incluem dois grupos: os relacionados às festas da 

igreja, como Natal e Páscoa, e aqueles que falam de moral e tópicos 

dogmáticos. 

Os villancicos sobre a Paixão variam muito em tamanho; alguns aparecem 

na forma de diálogo e outros apresentam a voz de Cristo falando à sua Mãe; há 

os endereçados aos instrumentos da Paixão. Outros exemplos são narrativos, 

dando detalhes da morte de Cristo e muitos adicionam exortações ao 

cristianismo. 

Nas canções de Ressurreição, encontramos referência aos villancicos da 

Paixão e, também, ao luto. Os villancicos que falam de Eucaristia são 

numerosos e frequentemente se referem ao pão e, às vezes, ao vinho; diálogos 

entre pastores são usados muitas vezes. Alguns são mais diretamente canções 

dogmáticas que fazem referência ao Velho Testamento. E existem villancicos 

endereçados a anjos ou Santos específicos, como São João Batista e São João 

Evangelista, ou aos anjos em geral. No Cancioneiro da Colombina encontramos 

esse villancico que cobra uma posição de São João em relação aos fatos da 

vida: 

Pínguele, rrespinguete. 
!Qué buen San Juan es este! 

 
Fuese mi marido 

A ser del arçobispo, 
Dexárame un fijo 
Y fallóme cinco. 

Qué buen San Juan es este! 
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Dos uve en el Carmen 
Y dos San Francisco. 

Qué buen San Juan es este! 
(QUEIROL GALVADÀ, 1971, págs. 75 e 76) 

 

E também da comédia Don Diego de Alcalá de Lope de Vega, que faz 

parte do Cancioneiro Musical de Lope de Vega: 

 
El manian de San Juan 

Al tempo que el manecía 
Gran festa hacelde moros 

Al senior Juan Batista. 
(QUEIROL GALVADÀ, 1986, pág. 12) 

 

Os villancicos religiosos tratam da moral em larga escala, como virtudes e 

avisos; outros falam de servir a Deus em geral; alguns falam de Fé, outros sobre 

pecados e pecadores.  

Ainda na forma de diálogo, a beleza do menino Jesus é citada 

correntemente e ainda trazem comparações com João Batista criança. O 

villancico abaixo faz parte do Cancioneiro de Upsala, escrito em catalão; por 

isso, colocamos a tradução para o português:  

 

E la don don, Verges Maria 
E la don don, peu cap de sang 

Que nos densaron, 
E La don don. 

 
O garçons aquesta nit 
Una verge n´a parit, 

Un fillo qu´es tro polit, 
Que non au tan en lo mon. 

 

E la don, don, Virgem Maria, 
E  la don, don, por uma canção 

Que nos ensinaremos 
E la don, don. 

 
Oh! Jovens, nesta noite 
Uma virgem deu à luz 

Ao filho que é muito belo, 
Que não há outro tão belo no mundo, 

(In BAL y GAY, 1944, pág. 57) 
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Detalhes do nascimento do Cristo são tratados de forma figurada, 

mostrando que o recém nascido não era uma criança comum. O Cristo menino é 

algumas vezes representado na figura de um rei ou, também, como um cordeiro. 

 

Rey à quien reyes adoran 
Señal es qu´es El que es, 

Trino y uno y tres, 
 

Como es, ni puede sello, 
No se cure de buscar, 

Pues nos podemos salgaar, 
Com solamente crehello. 

Y em aquesto´s eche el sello, 
Qu´este´s el que siempre es, 

Trino y unom y uno y tres. 
(In BAL y GAY, 1944, pág. 56) 

 

 O villancico de natividade, introduzido de uma forma tão popular no âmbito 

religioso do ciclo natalino, é facilmente compreendido, porque nele os pastores 

têm um papel muito importante, com base no Evangelho, contando o 

nascimento. Nada mais natural supor que os pastores, usando sua própria 

linguagem, cantem suas canções para o Cristo menino. 

 Muitos villancicos proclamavam a divindade do Cristo menino, e muitos 

adicionavam o objetivo do seu nascimento: a Redenção: 

 

Dadme albricias, hijos d´Eva! 
- Di de qué dartelas han? 

Que es nascido El nuevo Adan. 
- Ohy de Dios y que nueva! 
Dadmelas y haved placer 

Pues esta noche es nascido, 
El mexias prometido, 

Dios y hombre, de mujer. 
Y su nascer no reliva 

Del pecado y de su afan, 
Pues nasçio El nuevo Adan. 
Ohy de Dios y que nueva! 

(In BAL y GAY, 1944, pág. 56) 
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Os villancicos de natividade tornaram-se muito comuns ao longo do século 

XVI.  

 

Riu, riu, chiu, 
La guarda ribeira, 

Dios guarde el lobo 
De nuestra cordera. 

 
El lobo rabioso 

La quiso morder, 
Mas Dios poderoso  
La supo defender, 
Quizole hazer que 
No pudiesse pecar, 

Ni aun original 
Esta virgem no tuviera 

(In BAL y GAY, 1944, pág. 57) 

 

Foram crescendo em número como decorrência da popularidade que 

ganhou o teatro natalino. Os villancicos apareciam em momentos diversos ao 

longo dos autos que, às vezes, terminavam e, outras vezes, não terminavam 

com um villancico. No final do século XV, os villancicos de temática natalina 

eram minoria, comparando-se com os de temas profanos; todavia, com o passar 

do tempo e a pressão da Inquisição, foram aumentando em número e chegaram 

ao século XVII sendo maioria. 

Ao falarmos de villancico, não poderiamos deixar de mencionar o 

dramaturgo português Gil Vicente, que também ricamente escreveu utilizando o 

tema pastoril. Trazemos aqui um pequeno exemplo de sua obra: AUTO 

PASTORIL CASTELHANO (Endereçado às Matinas do Natal). 

 

Gil 
Aqui está fuerte majada; 

Quiero repastar aqui 
Mi ganado; veislo allí 

Soncas naquellas abrigada. 
Yo aquí estoy abrigado 
Del tempero de fortuna. 
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Añublada está la luna, 
Mal pecado. 

Lloverá soncas priado. 
 

Quiero aquí poner hato, 
Que cumpre estar añaceando, 

Y andarme aqui holgando, 
Canticando rato á rato, 

Hucia en Dios, vendrá el verano 
Con sus flores y rosetas; 
Cantaré mil chançonetas 

Muy ufano, 
Si allá llego vivo y sano. 

 
Riedro, riedro, vaya el ceño, 

Aborrir quiero el pesar: 
Començaré de cantar. 

 
(canta) 

 
«Menga Gil me quita el sueño, 

Que no duermo». 
 

Bras 
 

Di, Gil Terron, tú qué has, 
Que siempre andas apartado? 

Mi fe, cuido, mal pecado. 
Que no se te entiende mas, 

Tú, que andas siempre en bodas, 
Corriendo toros y vacas, 

Qué ganas tú, ó qué sacas 
Dellas todas? 

Asmo, asmo que te enlodas. 
 

Solo quiero canticar, 
Repastando mís cabritas 

Por estas sierras benditas: 
No me acuerdo del lugar. 

Cuando, cara al cielo, oteo, 
Y veo tan buena cosa. 
No me parece hermosa 

Ni de aseo 
Zagala de cuantas veo. 

(VICENTE, 1965, págs. 11 e 12) 
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Os detalhes da natividade são encontrados nas narrativas; a manjedoura, 

as roupas do menino Jesus, a presença de São José, normalmente retratado 

como um velho, as recusas nas pousadas em Belém, a presença dos Magos 

guiados pela estrela e os olhos do Menino Deus atraíam uma especial atenção. 

O tema da natividade é tratado de uma forma mais dogmática do que 

histórica. Nos villancicos desse tipo, é reforçada a importância do Cristo menino 

como salvador em vez das circunstâncias de seu nascimento.  

Certamente, as características dessas canções, onde a redenção é o tema 

predominante, conecta o nascimento do Cristo com a Paixão, tão intimamente 

ligados que sua morte seria o motivo de seu nascimento. 

A longevidade do villancico religioso representa a sobrevivência de uma 

forma popular de devoção de origem medieval, com relações evidentes com a 

história do drama religioso (St AMOUR, 1940, pág. 115). 

 

4.1. O villancico  

  

A novela pastoril Los Pastores de Belén de Lope de Vega é bem mais 

complexa que La Diana de Jorge Montemayor e que La Diana Enamorada de Gil 

Polo. A quantidade de intervenções são infinitas vezes maiores. Quando falamos 

intervenções, nos refirimos às poesias, sonetos, romances, canções, villancicos 

e seguidilhas que vão aparecendo dentro da narrativa. A novela tem ao todo 5 

livros. No livro I encontramos 13 villancicos; nem todos sobreviveram com 

música, somente Hoy nace una clara estrella possui versão registrada com 

música no CMLV16, onde está diferentemente grafada do texto de Lope de Vega, 

Oy nace una clara strella. O primeiro villancico da novela só aparece no final do 

romance Afligido está José e tem a orientação do autor para cantar. Nas vozes 

de Dositea e Elifila, que vinham por um verde vale, apresentam-se duas 

                                                             
16

 Cancioneiro Musical de Lope de Vega. Não faz parte dos 5 importantes cancioneiro renascentista antes citados, 

esse cancioneiro foi compilado por Miguel Queirol Galvadá e publicado em 1986. 
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pastoras da aldeia de Palmira17, com mais ou menos a mesma idade, e nesse 

momento da narrativa contam como José se sentiu traído quando Maria ficou 

grávida, fazendo uma relação com a trágica história contada por Aminadab 

sobre a vingança de Levi e Simeón18, cujo fim é trágico. Lemos a letra:  

 

Bien podeis persuadiros, 
Divino esposo, 

Que este santo preñado 
De Dios es todo. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 138) 
 

O segundo e o terceiro aparecem na voz de Aminadab em sequência, 

contando a história de Maria desde seu nascimento: 

 

Canten hoy, pues nacéis Vos, 
Los ángeles, gran Señora, 
Y ensáyense desde ahora 
Para cuando nazca Dios. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 148) 
 

E o outro, que o próprio Aminadab tinha escutado de outros pastores da 
serra: 

 
Nace el Alba María 

Y el sol trás ella 
Desterrando la noche 
De nuestras penas. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 148) 
 

                                                             
17 De acordo com a convenção do gênero pastoril, os nomes das pastoras (Dositea, Elifila e Palmira), são adotados como 
estabelecido pela tradição clássica. Lope de Vega obedecendo-as coloca escondido, o nome de suas amadas (Amarilis, Filis, 
Belisa). 
18 Diná filha de Jacó é violentada por Siquém, filho de Hamor (líder dos heveus e da região onde o estupro aconteceu). Após 

violentar Diná Siquém se apaixona por ela e pede que seu pai a peça em casamento para ele. Jacó fica sabendo do que 
aconteceu, mas não toma nenhuma atitude, e quando seus filhos souberam ficaram indignados e furiosos. Hamor procura 
negociar o casamento em troca de favores financeiros e outros benefícios, mas os filhos de Jacó exigem que todos os homens 
da cidade sejam circuncidados como eles, pois do contrário não teria acordo. Hamor e Siquém concordam com a condição e 
todos os homens da cidade, inclusive Siquém são circuncidados.Três dias após a circuncisão os homens sentiam fortes dores, 
então Simeão e Levi, filhos de Jacó, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens, inclusive Hamor e 
Siquém, e depois resgataram Diná. Os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade e levaram como 
prisioneiras as mulheres e as crianças para se vingar. Jacó exorta Simeão e Levi, e eles alegam que a vingança foi para 

defender a honra da irmã. (Gênesis 34.1-31) 
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Como anteriormente citado, no capítulo II que se intitula O Narrador, a 

principal voz é o pastor Aminadab, centralizador de quase todas as decisões 

ocorridas no âmbito da novela. Lope de Vega projeta nele características bem 

diferentes de si mesmo, bastante idealizado, pleno de emoções, onde Aminadab 

seria o pai perfeito e o homem perfeito, que se casa somente uma vez, buscando 

uma espiritualidade. Muito diferente do próprio Lope que teve diversas amantes e 

uma vida amorosa conturbada, ele se coloca em Aminadab como um pai para os 

outros pastores, um homem carinhoso, um verdadeiro guia espiritual.  

Na voz de Elifila, temos o villancico que fala também do nascimento de 

Maria. É óbvia a alusão à sua virgindade. O tema da Imaculada é igual ao da 

Santíssima Trindade, dois dos dogmas da Igreja Católica que são 

frequentemente trazidos por Lope de Vega. Esses dois villancicos são cantados 

quando os pastores perguntam para Aminadab como tinha sido a visita de Maria 

a Isabel. Este villancico sobreviveu com música: 

 

Hoy nace una clara estrella, 
Tan divina y celestial, 

Que, con ser estrella, es tal, 
Que el mismo sol nace della. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 151) 
 

Em sequência, temos outro villancico, que é uma continuação do 

anterior. O nome Gil que aparece é nome do pastor el Rústico, nome que 

também aparece na obra de Juan del Encina: 

 
Despierta, Gil. ¿Es de dia? 

El Alba ha salido ya. 
Buenos dias, claro está 
Pues ha nacido María. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 152) 
 

E terminam o terceiro villancico contando a história dos pais de Maria, 

Ana e Joaquim: 

¿Qué diré, Joaquín, de vos, 
Aunque Serafín os nombres? 
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Si Dios hizo en vos un hombre 
Que fuese abuelo de Dios... 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 154) 
 

Este villancico é cantado depois que a história do casamento de Maria e 

José é contada, ainda por Elifila: 

 

Virgen santa, no os turbeis, 
Aunque hay desposorio aqui, 
Que espera Dios vuestro “si”, 
Y el hombre que Dios hacéis. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 161) 
 

Na voz do pastor Aminadab, temos um villancico cujo tema é João 

Baptista, no momento em que o pastor conta como foi a visita de Maria a Isabel, 

sua prima, que também estava grávida, e que João Batista seria um profeta e 

precursor ajudando Jesus em sua missão. Lope de Vega coloca que Aminadab, 

nesse momento, alcançou la prima de su instrumento, o que significa que atingiu 

uma nota aguda: 

 
Juan resplandece este dia 

En el vientre de Isabel, 
Que Cristo es sol, y da em él 

Por el cristal de María. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 165) 

 
No livro II, não encontramos a mesma quantidade de villancicos que no 

livro I. O primeiro villancico também sobreviveu com música no CMLV, na voz 

dos pastores que continuavam falando do nascimento de João Baptista e da 

importância dele na vida de Jesus; nesse momento da narrativa, muitas canções 

sobre ele estavam sendo cantadas e não se ouvia outra coisa nos arredores: 

 

Hoy se viste de alegria 
Todo el prado de Isabel, 
Por que nace Juan en él, 

El sobrino de María. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 262) 
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Novamente encontramos uma sequência de 4 villancicos com o mesmo 

refrão, que se relacionam da mesma forma que os anteriores, falando de João 

Baptista; o refrão aparece bem antes em Los Pastores. Os pastores se 

encontram declamando enigmas (nome de origem grega, é uma alegoria 

sombria, perguntas e respostas enganosas e intrincadas, inventada por quem o 

declama) sobre o destino e sobre a morte quando a pastora Griselda, celebrada 

naqueles vales por sua beleza e inteligência, aparece cantando estes villancicos: 

 

Juan y Dios se están mirando, 
Y aunque todo lo ve Dios, 

¿cuál mira más de los dos? 
(LOPE DE VEGA, 2010, págs. 265 e 281) 

 
O segundo: 

Dos almas enamoradas 
En dos casas diferentes 
Suelen ser comunicadas 

Por los vidrios transparentes 
De las ventanas cerradas. 
Y de esta suerte habitando 
Sus casas divinas, cuando 

A ver a Isabel vernía 
La cristífera María, 

Juan y Dios se están mirando. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 282) 

 

 

O terceiro: 

 

Cuando ya de la desierta 
Montaña vió que subía, 
Sale Isabel a la puerta 
Para abrazar a María, 

Viendo la del cielo abierta. 
Como se van alegrando, 

Juan en Dios y Dios en Juan. 
Que aunque cerrados están 

Juan y Dios, se están mirando. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 283) 
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E o quarto: 

 

Quien entró sin ofender 
El cristal por donde entro, 
Ver puede, y dejarse ver, 
Y ver Juan a quien le vió, 
Pues santo le pudo hacer. 
Que estar María cantando, 

Isabel profetizando 
Y el saltando efectos son 

De que en aquello ocasión 
Juan y Dios se están mirando. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 284) 
 

Podemos perceber que existem outros personagens narradores, que em 

alguns momentos tomam a palavra e, por alguns minutos, tomam para si o atributo 

de narrador, mas somente a Aminadab, pode ser realmente atribuído esse “título” de 

narrador/herói, conforme explanamos no capítulo II.  

Na voz do pastor Jacob, com um instrumento na mão, nesse momento, 

Lope de Vega coloca claramente mais uma vez no texto a palavra villancico, do 

qual o pastor canta a glosa (é um termo que foi muitas vezes utilizado por 

músicos espanhóis no século XVI para dizer: uma parte de música que era 

semelhante a um conjunto de variações, que se repete durante a canção), agora 

já falando da vinda de Jesus que estava próxima:  

 

Ni merecer ni alcanzar 
Puedo, amando lo que quiero; 
Mas cuanto más desespero, 

Menos me puedo mudar. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 298) 

 
O villancico seguinte também sobreviveu com música e se encontra no 

CMLV, com algumas variações na letra encontrada no original de Lope de Vega. 

No registro musical de Gaspar Fernandez temos: ¡Ay loca esperanza vana, ou 

¡Ay larga esperanza vana! (QUEIROL GALVADÁ. 1986, p. 16). No original 

encontramos: 
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¡Oh larga esperanza vana, 
Cuántos dias ha que voy  
Engañando el dia de hoy 

Y esperando el de mañana 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 299) 

 
E fechando o livro II temos o villancico no qual os pastores Aminadab, 

Nectalvo, Cloris e el Rústico discutem a divindade de Jesus, que estava prestes 

a nascer: 

 

Una Virgen por mi bien, 
Con un “si” que dió a su Padre, 

Será de su Esposo Madre 
Y será Virgen también. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 346) 
 

O livro III é o que possui o maior número de villancicos que sobreviveram 

com música. Na voz dos pastores e vaqueiros temos o momento em que 

receberam a notícia do nascimento de Jesus; começaram, então, a falar da 

importância daquele momento e da grandeza daquele mistério. Tanto o 

nascimento como a adoração são os temas centrais que movem a narração de 

Los Pastores de Belém: 

 

Campanitas de Belén, 
Tocad al alba que sale 
Vertiendo divino aljófar 

Sobre el sol que de ella nace, 
Que los ángeles tocan, 

Tocan y tañen. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 361) 

 

Encontramos aqui uma sequência de quatro villancicos que se 

relacionam, convocando todos para irem à Belém festejar a chegada do 

Salvador: 

 

Vamos a Belén, Pascual, 
Y cantemos y dancemos, 



103 

 

Y saltemos y bailemos 
A la gala del Zagal 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 362) 
 

Desses quatro, os três em sequência sobreviveram com música: 

 

No corras, Gil tan ufano 
A ver el Niño divino, 

Piensa despacio el camino 
Y lleva el alma en la mano 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 364) 
 

Em tenga yo salud, encontramos duas versões musicadas, a primeira a 5 

vozes de Gaspar Fernandez, e a segunda a 4 vozes de Francisco Gutiérrez. Na 

versão deste último, temos a letra original de Lope de Vega, enquanto na versão 

de Gaspar Fernandez, temos a letra de Góngora. (QUEIROL GALVADÁ. 1986, 

p. 20). A versão que transcreveremos é a de Lope de Vega. Villancico cantado 

no momento em que os pastores exaltam a saúde de Jesus e riem de Nemeroso, 

que cantava e dançava com sua gaita: 

 
Tenga yo salud, 

Niño Dios, en tu virtud, 
Pues me vienes a salvar, 

Y ándese la gaita por el  lugar. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 364) 

 
O último villancico dessa sequência é cantado quando dois vaqueiros 

sacudiram o pesaroso frio de seus ombros, cantando assim: 

 

Antón, si el Muchacho ves, 
Baila y hagámonos rajas, 

Aqui llevo las sonajas 
Con ruedas de tres en tres. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 366) 
 

Os dois villancicos a seguir estão no CMLV. Na voz de Nemeroso, que 

canta para Bras que chega para visitar o menino Jesus recém-nascido: 
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Bras, si llora Dios, por qué 
Dice B, pues Dios es A? 
Porque es Corderillo ya, 

Y dice a su Madre B. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 372) 

 
O segundo: 

 

El Niño, que tiembla ahora, 
A Fe, Virgen, que El se crie, 

Porque de manera llora 
Que parece que se ríe. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 373) 
 

Na sequência, o autor sugere que nas duas próximas músicas se utilize 

na primeira um saltério, instrumento da Idade Média; e na segunda, ele indica 

para se tocar adulfes (uma espécie de tambor mourisco) e flautas. Com essas 

palavras: Fênix branco e dourado, Lope de Vega associa o Cristo à ave Fênix, 

que tem como característica morrer e renascer das cinzas, representando o 

triunfo da vida sobre a morte, da ressurreição de Cristo com sua natureza divina: 

 

El Fénix Blanco y dorado, 
Que nace temblando al hielo, 

Unas pajas vuelve cielo 
Y las enciende abrasado 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 374) 
 
 

Dentro da novela encontramos, nesse momento, quatorze músicas em 

sequência, na voz de diversos personagens, mas só cinco sobreviveram com 

música no CMLV. A primeira, na voz de Damón, vem da discussão de como se 

apresenta o menino recém-nascido e descreve como Jesus se encontra 

desnudo, porém forte: 

 

Desnudito parece mi Niño, 
Dios de amor, que con flechas está 

Pues a fe que si me las tira 
Que le tengo de hacer llorar 
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(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 376) 
 

Na voz de Niseida, canta a boa nova: 

 
Norabuena vengáis al mundo, 

Niño de perlas, 
Que sin vuestra vista 
No hay hora buena. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 377) 
 

Na voz de Nectalvo pede paz e glória: 

 
Pide al cielo la tierra 

La paz que adora, 
Y a la tierra el cielo 

Le pide gloria. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 379) 

 
Os dois villancicos a seguir não sobreviveram com música; todos 

resultam da discussão sobre o momento do nascimento de Jesus e como ele se 

encontrava chorando  e incomodado por causa das ásperas palhas:  

 

Na voz de Tebandra: 

 

Las pajas del pesebre, 
Niño de Belén, 

Hoy son flores y rosas, 
Mañana serán hiel. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 387) 
 

Na voz de Riselo: 

 

A mi Niño combaten 
Fuegos y hielos, 

Solo amor padeciera 
Tan grande tormento. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 388) 
 

Na voz de Lucela, temos mais um que sobreviveu com música: 
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Hoy al hielo nace 
En Belén mi Dios: 
Cántale su madre 
Y El llora de amor. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 389) 
 

Do villancico De una Virgen hermosa temos duas versões no CMLV, uma 

a qautro vozes de Gaspar Fernandez e outra somente voz solo de Juan de Dios 

Torres, compositor do século XVIII e da primeira metade do século XIX. Aliás,  

constitui fato raro um compositor dessa época colocar música em uma letra de 

Lope de Vega. Essa versão se encontra no Cancioneiro Musical da catedral de 

Bogotá. (QUEIROL GALVADÁ. 1986, p. 23). E na sequência, mais 3 villancicos 

que não sobreviveram com música. 

Na voz de Jorán: 

De una Virgen hermosa 
Celos tiene el sol, 

Porque vió en sus brasos 
Outro Sol mayor. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 390) 
 

Na voz de Feniso y Lauro: 

 

Albricias, prados, 
Que el pastor viene al ganado, 

Que en la luz le conocí. 
¿Cómo así? 

Yo le vi nacer por amores. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 391) 

 
Na voz de Elifila: 

 

Dile, Pascual, a Isabel, 
Que tiene um Niño María 
Que Juan el del otro dia 
No tiene que ver com El. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 392) 
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E terminando essa seção, na voz de Finarda, anuncia-se que os pastores 

e suas alegres canções tinham dado aos exércitos celestiais permissão para 

limparem os arredores, vendo o Menino chorar, pois por causa dessas canções, 

já havia escorrido parte de sua alma pelos seus olhos: 

 

No lloréis, mis ojos; 
Niño Dios, callad; 

Que si llora el Cielo, 
¿quién podrá cantar? 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 392) 
 

Distraindo-se, passam os pastores por aquela noite fria, interrompendo o 

silêncio e o escuro com agradáveis vozes; alguns vencidos pelo sono. Não que 

não fosse justo que dormissem, pois a caminhada causou dores e só o sono 

para recuperá-los. Nesse momento da narrativa, Jesus é exaltado, na voz de 

Alfesibeo: 

Toca, toca las campanillas, 
Gil, recuerda a los maitines, 

Verás maravillas, 
Que están en el coro los serafines, 

Y el Sacerdote en mantillas. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 399) 

Em seguida, na voz de Ergasto, exalta-se o amor de Deus ao permitir 

que vivessem esse glorioso dia, tão falado pelos profetas e pelas sibilas: 

 

Como ha de luchar com Dios, 
Pone más fuerza Amor. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 401) 
 

Temos a seguir uma sequência de três villancicos, sendo que os dois 

primeiros sobreviveram com música no CMLV. Os pastores estavam há muito 

tempo esperando a chegada do Deus, que se fez Homem para o mundo. Porque 

depois da morte de Abraão, foi-lhe dada a honra de presenciar a promessa que 

Deus havia feito: que de sua descendência seria a humanidade abençoada. 

Aminadab chega com sua amada Palmira ver o recém-nascido. Foi com grande 
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alegria que os pastores receberam sua chegada e Aminadab, prostrado diante 

daquele maravilhoso momento, adorou e chamou seu Deus e Senhor infinitas 

vezes; acompanhando sua esposa com voz e instrumento e cantam assim: 

Zagalejo de perlas, 
Hijo del Alba, 

¿donde vais, que hace frio 
Tan de mañana? 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 403) 
 

Em um diálogo entre Felicio e Damón, que ocorre depois que Aminadab 

fala da noite fria em que Jesus nasceu, a noite mais rigorosa deste inverno: 

 

¿Quién llama? ¿Quién está ahí? 
¿Donde está, sabéislo vos, 

Un Niño que es Hombre y Dios 
Quedito, que duerme aqui. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 404) 
 

O villancico Parió Maria en Belén não sobreviveu com música; na voz de 

el Rústico, que tenta, ao som de seu tamboril, alegrar os pastores após a 

tristeza da música anterior, que reflete a preocupação dos pastores com o frio 

que o Menino Jesus deveria estar sentindo. 

 

Parió Maria en Belén, 
Y a ver su Niño vinieron 

Cuantos son, y cuantos fueron, 
Y lo tuvieron por bien. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 405) 
 

Em uma sequência composta de cinco villancicos, encontramos o 

primeiro cantado quando os pastores discutem sobre a beleza e a força do olhar 

do menino Jesus, e os outros quatro falam sobre o seu poder divino: 

 

Este Niño y Dios, Antón, 
Que en Belén tiembla y suspira, 

Con unos ojuelos mira 
Que penetra el corazón. 
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(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 422) 
 

O segundo, na voz de Pireno: 

 

Niño Dios, niño en Belén, 
Niño en brazos de María, 

Y trás esta niñería 
No tiene el cielo mas bien. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 423) 
 

O terceiro, na voz de Alfesibeo: 

 

Dios de inescrutable nombre 
Y circunscrito poder, 

Justamente al hombre asombre 
Que tan gran Dios venga a ser 
Hombre para bien del hombre; 

Todos se admiran también 
Que junteis tales extremos; 

Mas ya que Dios hombre os ven, 
¿qué mucho que estéis, si os vemos, 

Niño Dios, niño en Belén? 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 423) 

 
Os dois próximos villancicos possuem o mesmo refrão. Apresenta-se voz 

de Alfesibeo: 

 

Dejóme Adán un deseo, 
Herencia de sus engaños, 
Que ya cumplido le veo, 
Pasados cuatro mil años, 
Tantos ha que le deseo; 

Mas si fuera de que me den 
A Dios hombre por mi bien, 

¿qué tengo de desear, 
Después que os venga a mirar, 

Niño Dios, niño en Belén? 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 424) 

 

Ainda canta Alfesibeo: 
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Como es tanta la grandeza 
De ese poder celestial, 
Admira nuestra rudeza 

Que vuestro ser inmortal 
Cubre la humana corteza; 

Que puesto, Señor, que os ven 
Dios Hombre por nuestro bien, 

Y vuestra piedad admiran, 
Es mucho más cuando os miran, 

Niño Dios, niño en Belén. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 425) 

 

O villancico Un reloj he visto, Andrés se encontra no CMLV, só que a 

canção de Gaspar Fernandez vem com uma grafia um pouco diferente da 

original de Lope de Vega; a palavra reloj está com x (relox). Já alegres e 

entusiasmados, os pastores fazem perguntas sobre o pai de Palmira e de 

Damón, pois a curiosidade provocada pela novidade do nascimento de Jesus,  

estimulava-os a isto. O reloj se pode interpretar como símbolo da inversão das 

relações entre o mundo superior e o inferior. 

 

Un reloj he visto, Andrés, 
Que sin verse rueda alguna 

En el suelo da la una, 
Siendo en el cielo las tres. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 433) 
 

Chegando ao final do livro III, temos um villancico, cantado quando el 

Rústico convoca todos os pastores a ajudar o recém-nascido e sua mãe, pois 

estão com frio; o menino se encontra tão desnudo e tão pobre só tendo sua mãe 

para envolvê-lo. E dizem: “Venham todos ajudar a vesti-lo, vejam como treme de 

frio, tão pequenino, desnudo e pobre”. 

 

Una niña y un niño 
Vengo de ver, 

Que Dios ve con ellos 
Todos cuanto ve. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 440) 
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No livro IV, como no livro I, só temos uma canção que sobreviveu com 

música: Hoy la música del cielo, um villancico que será tratado em outro 

momento. As primeiras intervenções que aparecem são três glosas na forma de 

villancico que se relacionam entre si e falam da divina Circuncisão.  

 

A la mu, Niño, a la muerte, 
Ea ro, rostro al morir, 

Que a mi me importa el vivir. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 477) 

 
 

O segundo: 

 

Por el llorar conocimos 
Que érades Hombre, mi Dios; 
Mas hoy por la sangre en Vos  
Que habéis de morir supimos. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 478) 
 
 

E o terceiro: 

 

Madre mia, un Zagalillo, 
Que el ser Dios encubre aquí, 

Después que es Hombre por mí, 
Me mira con capotillo. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 479) 
 

As próximas três intervenções também estão relacionadas, pois possuem 

o mesmo refrão, mas as letras que compõem o corpo da canção são diferentes. 

A música Reyes, que venís por ellas, aparece em 2 momentos, com letras 

diferentes, preservando o mesmo refrão. É cantada no momento em que os Reis 

Magos chegam para visitar o recém-nascido. 

 

Reyes, que venís por ellas, 
No busqueis estrellas ya, 
Por que donde el sol está 
No tienen luz las estrelas 
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(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 490 e 494) 
 

 

Com instrumentos na mão, Ergasto então retoma em sua canção, mais 

uma vez, o tema de Jesus recém-nascido e passando frio, elementos cruéis, 

como se não tivessem respeito ao Senhor: 

 

Yo vengo de ver, Antón, 
Un Niño en pobrezas tales, 

Que le di para pañales 
Las telas del corazón 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 500) 
 

Nesse momento do livro IV aparece a música registrada no CMLV, que 

também se desdobra em duas músicas. Gaspar Fernandez adaptou a forma 

métrica da letra para ser inserida na música composta por ele. (QUEIROL 

GALVADÁ. 1986, p. 24) 

 

Hoy la música  del cielo 
En dos puntos se cifró: 

Sol y la que parió 
(LOPE DE VEGA, 2010, págs. 503 e 504) 

 

O livro V, último da novela Los Pastores de Belén, é o que tem menor 

número de intervenções e todas as canções registradas no CMLV já apareceram 

nos livros anteriores, consequentemente nenhuma música com partitura faz 

parte desse livro. 

Só encontramos ao todo um villancico que o texto da novela sugere que 

seja cantado e com profunda tristeza dos pastores, pois nesse momento Jesus, 

Maria e José fogem para o Egito na tentativa de escapar do Rei Herodes. A letra 

do villancico já narra que a tentativa de matá-lo não deu certo e Jesus escapou 

são e salvo. 

  

En vano Herodes porfia 
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Hallar a Cristo en el suelo, 
Porque se ha subido al cielo 

De los brazos de María. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 571) 

 

4.2. O romance  

O romance a que aqui nos referimos são as intervenções na sequência da 

narração em prosa, das composições em verso, que fazem parte da classe de 

poemas épicos-líricos. Trata-se de um gênero poético, muito popular, 

caracterizado pela sua temática e por sua forma, composta de relatos em versos 

de extensão considerável, longos, quase sempre octassílabos, na contagem em 

espanhol (FRANQUESA, 1982, pág. 146). Combinação métrica de origem 

ibérica, consiste em repetir ao final de todos os versos pares uma mesma 

assonância não dando aos ímpares rimas de nenhuma espécie. A forma musical 

dos romances é constituída de 4 frases, com uma pausa no final de cada uma. 

Cada frase corresponde a um verso do texto, dividindo-se assim o texto em 

estrofes de 4 versos cada uma. Cada frase é distinta, não havendo repetição 

dentro da estrofe. (ENCINA. 1972, p. 40) 

A novela Los Pastores de Belén está repleta dessas formas poéticas, nem 

todas musicadas. Assim sendo, só transcreveremos as que o próprio Lope de 

Vega sugere que fossem cantadas no decorrer do texto. 

No livro I encontramos 3 romances com essa sugestão; o primeiro, cuja 

situação já foi citada anteriormente no capítulo do villancico, nas vozes de 

Dositea e Elifila, que vinham por um verde vale e eram duas pastoras da aldeia 

de Palmira, com mais ou menos a mesma idade; contam como José se sentiu 

traído quando Maria ficou grávida, fazendo uma relação com a história contada 

por Aminadab sobre a vingança de Levi e Simeón, cujo fim é trágico. Lemos a 

letra:  

 
Afligido está José 

De ver su Esposa preñada, 
Porque de tan gran misterio 
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No puede entender la causa. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 136) 

 
O segundo é cantado quando os pastores estão contando a história de 

Ana, mãe de Maria, que a concebe depois de nove meses de gestação. Os 

pastores, maravilhados com tão grande mistério, especialmente para aqueles 

que tinham parentesco com Ana e Joaquim, esperavam alegremente a chegada 

do Salvador em meio a celebrações: 

 

Si en brazos de Dios nacéis, 
¿quién sois, niña soberana, 

Que para casa tan pobre 
Pareceis muy rica Infanta? 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 145) 
 

O terceiro romance é cantado quando os pastores contam a história do 

nascimento de Salomão, filho do Rei David, e da sua penitência e 

arrependimento por ter falado mal de Deus. Lope de Vega se refere ao Salmo 50 

conhecido pela liturgia católica por seu início em latim: “Miserere mei, Deus...” E 

na voz de Nemeroso: 

 

Misericordia de mi, 
Señor, si a juzgarme vienes, 
Según las muchas que tienes 

Y resplandecen en ti; 
Confiesco que te ofendi, 
Y conozco mi maldad; 

Mi pecado y mi crueldad 
Me están siempre persiguiendo, 

Mas el alma está diciendo: 
Pequé a ti solo, piedad. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 183) 
 

O quarto romance representa um momento de grande alegria para 

Aminadab que, ouvindo o canto dos pastores sobre a pureza da Virgem Maria e 

o Menino santíssimo que habita suas entranhas, exaltam-os pedindo que os 

anjos bendigam os céus, os planetas, a terra, o mar e os homens:  
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Alabad a vuestro Dios 
Altar virtudes excelsas, 

Que en los cielos habitáis 
Sobre la décima esfera. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 226) 
 

No livro II encontramos dois romances onde vemos indicações para 

serem cantados. O primeiro é cantado por Alfesibeo e Bato, acompanhados por 

el Rústico e Lucela, que se levantam entre as árvores, em agradecimento, 

exaltam a pureza da concepção de Maria: 

 

Pensando estaba María 
En alta contemplación 

Quién había de ser Madre 
Del Hijo esterno de Dios. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 253) 
 

O segundo fala da vinda de Jesus, que estava próxima: 

 

A tus divinos ojos, 
Que si los viera el sol quedara ciego, 

Rindieron sus despojos, 
Su fuerza el tiempo y el amor su fuego, 

Y la naturaleza 
Se admira de si misma en tu belleza. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 301) 
 

No livro III encontramos também dois romances, um dos quais termina 

com um villancico, como já mencionado anteriormente. O primeiro, na voz de 

Aminadab e Ergasto, fala do momento em que se despedem da Virgem, de seu 

virgem esposo e do amoroso Menino, prometendo voltar todos os dia para servi-

los: 

 

Temblando estaba de frío 
El mayor fugo del cielo, 

Y el que hizo el tiempo mismo, 
Sujeto al rigor del tiempo. 
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(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 412) 
 

No segundo, os pastores celebram a saúde da divina Rainha dos Céus, 

que veio à terra, e Jesus, cordeiro manso e não leão bravo: 

 

En el trono de zafiro, 
Electro y fuego admirable, 
Que baje su Hijo al mundo 
Decreta el Eterno Padre. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 443) 
 

No livro IV, logo após o villancico Hoy la música del cielo, encontramos 

os pastores falando da importância da música, de como ela é inteligente e 

agradável. Falam das duas maneiras de se fazer música: uma divina e a outra 

humana; a primeira se inclui no elemental e a segunda no instrumental. Dizem 

que Deus não quis que ouvíssemos o som dos céus, o som do universo, pois se 

isso acontecesse, teríamos nossos ouvidos destruídos e fascinados. A música 

humana, instrumental, está associada à música celestial, por que dela se deriva.  

 

Si el cielo es armonía, 
Los elementos y la tierra toda 

Música y geometria, 
Bien el divino origen se acomoda 

A la más noble ciencia, 
Antigua y celestial correspondência. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 510) 

 

E no livro V encontramos, também, três romances cantados. O primeiro 

na voz de Ergasto, honesto amante de Niseida, quando se despedem para a 

volta a Jerusalém, trazendo as novas de que a Virgem não havia partido da 

cidade de Nazaré, sua pátria. Com suas ovelhas no vale e ao som de sua lira, 

cantam o Salmo 112 sobre o Rei profeta: 

 

Dad gracias al Eterno, 
Soberano Señor, ¡oh siervos suyos!, 

Su nombre sempiterno 
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Nunca se aparte de los lábios tuyos, 
¡oh pueblo venturoso, 

Que sirves un Señor tan generoso! 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 551) 

 
O segundo, contando a preparação para a fuga da sagrada família:  

 

Cómo yace sentada 
La ciudad sola, aunque de pueblo llena, 

Y la que fue llamada 
Señora de las gentes con tal pena, 

Y aquella Reina varia, 
De mil províncias sierva tributaria. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 554) 

 
O terceiro e último relata o momento da fuga do soberano Menino e da 

Santíssima Virgem para o Egito, que, acompanhados de José, chegam a um 

lugar chamado Matarea, distante dez mil passos do Cairo. No meio da alegre 

confusão dos egípcios, de suas mulheres, das vozes e dos instrumentos, veem 

todos ver a Virgem e o Menino: 

 
Parad el Niño bendito, 
Señora llena de gracia, 

Porque la buena ventura 
Le diga aquesta gitana. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 575) 
 
 
 
 

4.3. A canção  

 

Encontramos nesse capítulo um problema de nomenclatura para 

solucionar. Em muitos momentos Lope de Vega se utiliza do nome canção 

(canción) para denominar uma música, para sugerir que deveria ser cantada, 

não necessariamente para definir uma forma musical. Por exemplo: encontramos 

a forma Romance que em diversos momentos vem introduzida como uma 
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canção, pois é sugerido que seja cantada, mas a forma poética é do romance e 

não de canção. O mesmo se dá com o villancico que também aparece 

introduzido como canção, mas o formato poético é de villancico. 

No Tomo II das Obras Escogidas de Lope de Vega, na seção de Poesias 

Seleccionadas de las obras dramáticas, encontramos as seguintes 

denominações: Cancion de Romeria, Cancion de Amor, Cancion de San Juan y 

Danza, Villano, Danza y Baile, Canciones Sacras, Cancion de Bienvenida, 

Cancion de Velador, Cancion de Siega, Villano y Danza, Cancion Del Molino, 

Cancion de Ronda, Cancion de Boda, Cancion de Bautizo, Cancion Legendaria, 

Maya e Seguidillas. Todas essas denominações são referentes à letra, ao tema 

da poesia, ao que a letra remete e não à forma poética ou musical. 

A diferença entre o que encontramos e essas formas poéticas é que as 

canções não têm um refrão na letra que caracterize uma volta da melodia; o 

texto vem corrido, as rimas também não possuem uma forma fixa, às vezes, 

aparece na primeira e na terceira frase; outras vezes a primeira frase rima com a 

quarta e a segunda com a terceira. No Livro I de Los Pastores de Belén, 

encontramos duas canções com esse formato; na primeira, com estrofes de 

treze linhas. Portanto, não há uma regra, cada canção vem escrita de forma 

diferente.  

Quando Maria e José se casam, o texto de Lope de Vega cita o momento 

que o Eterno Pai fez descer dos céus um anjo em forma humana que em breve 

seria mãe do redentor do mundo (Maria). 

 

Madre divina de tu mismo Padre, 
Hermosa hija de tu mismo Hijo, 

Perene fuente de agua dulce y viva: 
Tú Virgen siempre, y siempre de Dios Madre, 

Que la tierra bañaste en regocijo 
con tu Natividad, fecunda oliva: 

contemple, cante, escriba 
la fe, la voz, la pluma, 

de tu salutación la salud nuestra, 
y en esta breve suma 

Tú favorece,Tú descubre y muestra 
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El canto, el sacramento y el camino 
Con gracia, luz y espíritu divino. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 156) 
 

A segunda canção é inserida logo após o villancico Juan resplandece 

este día, com a interrupção do discurso do pastor das montanhas. Um coro de 

três pastoras, Cloris, Antandra e Lesbia, juntamente com o famoso Pireno 

cantam a quatro vozes. Canção de 6 versos: 

 

¡Cuán bienaventurado 
Aquél puede llamarse justamente 

Que, sin tener cuidado 
De la malícia y lengua de la gente 

A la virtud contraria, 
La suya pasa en vida solitaria! 

(LOPE DE VEGA, 2010, págs. 166 e 167) 
 

No Livro II encontramos duas canções; a primeira, com estrofes de 

quatro versos, falam das nobres qualidades da Virgem Maria e Fabio, 

juntamente com Damón e seus instrumentos, cantam: 

 

Virgen, la nobleza vuestra 
Hoy vuestra patria averigua, 

Que sois más que el cielo antigua, 
Reina suya y gloria nuestra. 

(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 249) 
 

 
A segunda canção, de seis versos, aparece dentro da novela, no 

momento que Maria  está com sua prima Isabel discorrendo sobre o privilégio de 

estarem grávidas juntas, apesar de todas as dificuldades. Maria com súbita 

alegria e doce canto, rompe o silêncio: 

 

El Señor engrandece 
Mi alma, que se alegra en el Dios santo 

De mi salud, y crece, 
Porque las vió mis humildades tanto, 

Que bienaventurada 
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De todos desde hoy más seré llamada. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 256) 

 
 

No Livro III, só aparece uma canção, cantada por treze pastores, cada 

um entrando em um verso diferente; a letra da canção narra a bela noite que 

estão vivendo, as luzes no céu, a primavera na terra, a mudança do tempo e as 

demais obras extraordinárias e raras que aquela noite havia colocado em seus 

caminhos. As estrofes tem 8 versos: 

 

Huid, lobos crueles, que há venido 
El divino Pastor a la montaña, 

A nuestros mayorales prometido 
Con palavras de Dios, que nunca engaña; 

Huid, huid, que puesto que há nacido 
En pajas de una mísera cabaña, 
Será tan fuerte que por él Judea 

Sus ganados pacíficos posea. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 427) 

 
No livro IV, encontramos 3 canções; a primeira com 52 versos, depois as 

estrofes aparecem com 13 versos. Os pastores se encontram falando do nome 

de Jesus revelado pelo anjo: 

 
Humíliense a tu Nombre, 
Dulce Jesús, los cielos, 

Y al eco del dulcíssimo sonido 
Del nombre de Dios Hombre, 

De los talares velos 
Y del zafiro fúlgido ceñido, 

El Querubim vestido 
De resplandor y ciência 

Las rodillas incline, 
Y cuanto más empine 

De su conocimiento y la excelência, 
Más se postre y derribe, 

Y este con más temor cuanto más prive, 
Serafin abrasado, 

(LOPE DE VEGA, 2010, págs. 471 e 472) 
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A segunda canção, com seis versos por estrofe, é cantada em um 

momento muito importante do texto, quando os pastores discutem sobre a 

música humana e a música divina e cantam a canção indo cada um para suas 

respectivas cabanas: 

 
Si el cielo armonía, 

Los elementos y la tierra toda 
Música y geometria, 

Bien el divino origen se acomoda 
A la más nobile ciência 

Antigua y celestial correspondência. 
(LOPE DE VEGA, 2010, págs. 510 e 511) 

 
A terceira é cantada por Lucela que com sua voz suave que foi celebrada 

em Belém a partir da terra e da montanha, narra como o ar se apaixonou pelas 

águas correntes, que ligam vários prados se enroscando, também tem 6 versos 

por estofe: 

 

Niño de nieve pura, 
Pero nieve abrasada, 
De llama tan cifrada, 

Que en tu nieve se apura, 
¿como tiene sosiego 

En tanta nieve tu divino fuego? 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 513) 

 
No livro V encontramos três canções; a primeira de cinco versos por 

estrofe, fala do momento em que a Virgem Maria leva Jesus ao templo para ser 

apresentado aos sacerdotes e Simeão relata que teria tempo de ver o f ilho de 

Deus crescer; pegando o menino Jesus dos divinos braços da Virgem e como 

um cisne branco desenhando sua morte, canta com sua decrépita voz: 

 
Ahora si que puedo 

Partirme en paz de aquesta mortal vida, 
Pues ya contento quedo, 
Que antes de mi partida 

Fué tu palavra, gran Señor, cumplida. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 533) 
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A segunda é cantada por Ergasto quando vai tratar de seu casamento 

com Niselda; a letra é baseada no salmo CXII do Rei profeta, e tem 6 versos por 

estrofe: 

 

Dad gracias al Eterno, 
Soberano Señor, oh siervos suyos; 

Su Nombre sempiterno 
Nunca se aparte de los labios tuyos, 

Oh Pueblo venturoso, 
Que sirves a un señor tan generoso. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 551) 

 
A terceira e última canção da novela fala sobre o amor carnal, sobre 

desejo e a amizade. É entoada pelo pastor Fábio e tem 6 versos por estrofe: 

 

Cómo yace sentada 
La ciudad sola, aunque de Pueblo llena, 

Y la que fué llamada 
Señora de las gentes con tal pena, 

Y aquella reina varia, 
De mil provincias sierva tributaria. 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 554) 

 

4.4. As seguidillas  

A seguidilla é uma animada e rápida dança folclórica originária da região 

de Castela, na Espanha. O nome é pronunciado no plural, as seguidillas e no 

diminutivo de seguida (seguir). 

Com ritmo ternário e movimentos animados ao som 

de castanholas, violões, bandolins e alaúde, também pode ser tocada 

com flauta e tambor. Em compasso 3/4 ou 3/8, é distribuída normalmente em 

quadras alternadas de sete e cinco sílabas, contagem portuguesa, com assonância 

em pares, seguida por refrões de três versos de cinco sílabas. O conteúdo lírico tem 

muitas vezes por objeto o amor, mas há também temas maliciosos ou 

brincalhões. São dançadas em pares que podem ser misturados, formando um 
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círculo e trocando de parceiros, em festividades como, festas de colheitas, até os 

dias de hoje. Nas seguidilhas, encontradas em Los Pastores de Belén, os temas são 

primordialmente religiosos, em louvor ao Menino Jesus ou sua Mãe. 

Os primeiros exemplos encontrados datam dos séculos XI e XII, nas cantigas 

galegas do século XIII de Alfonso X, o Sábio e Martin Codax, (THOMAS, 1972 págs. 

177 a 181) de quem é este exemplo: 

 

Mya Irmana fremosa, treides comigo 
a Ia igreja de Vigo, u é o mar salido: 

E miraremos las ondas! 
(In FERREIRA, 1986, pág. 36) 

 

Em Los Pastores de Belén, só identificamos dois momentos em que 

existe a indicação para cantar uma seguidilha. A primeira se encontra no final do 

livro I, no diálogo entre Ergasto, Delio e Lauro. 

 
Lauro 

A Ti, siempre dulcisima María, 
A Ti mi voz y mi instrumento cante, 

Esforzando su rústica armonia 
 

Delio 
¿A quién invocaré que me levante 

De la bajeza del estilo mio, 
En alabanza del divino Infante? 

 
... 
 

Ergasto 
Pastores, ¿no dirá Siqueira alguno 

De su esposo José alguna cosa 
En tiempo de su loor tan oportuno? 
(LOPE DE VEGA, 2010, pág. 220) 

 
A segunda e última alusão às seguidillas cantadas se encontra no livro V, 

vindo logo após uma canção triste. Jeremías, Damón e Aminadab, 

acompanhados de suaves liras, cantam assim: 

 
Aminadab 
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El niño hermoso, que entre mimbres frágiles 

Yace pastor, ma enamoró mirándole, 
Tañi, canté, dancé con saltos ágiles. 

 
Damón 

 
También estuve un rato contemplándole, 
Y dando envidia a los querubes célicos, 

Con mi rústico aliento calentándole. 
(LOPE DE VEGA, 2010, págs. 558 e 559) 
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5. As diferenças na forma musical do villancico em Juan 

del Encina e Lope de Vega. 

 

Ao iniciarmos as pesquisas do universo musical, encontramos uma 

grande diferença entre as formas musicais dos villancicos compostas por Juan 

del Encina e os utilizados por Lope de Vega,  principalmente, porque são 

autores de épocas diferentes. O mais importante é assinalar que identificamos a 

mesma forma poética como já exemplificado no capítulo 4 sobre o villancico, 

tanto na renascença como no barroco. Na concepção musical, na composição, é 

que aparece uma diferença acentuada. É na construção da estrutura melódica 

que as mudanças são mais perceptíveis.  

Essa transformação se dá em consequência da ascensão do cantor 

solista, que emergiu como uma importante figura na meio musical por volta de 

1570. Isto não significa que acompanhar um solista fosse uma inovação do 

barroco. Foi nesse período que o cantor passou a se preparar para ser um 

virtuoso, o que não era comum e nem algo extremamente importante na 

Renascença, onde a música de conjunto, canções a quatro vozes, 

acompanhadas por quartetos de instrumentos como flautas doces, violas da 

Gamba, ou mesmo broken consorts19, faziam parte da estrutura de um arranjo 

de uma música do Renascimento. (PALISCA, 1979, p. 17). 

As músicas aqui analisadas foram, em sua maioria, compostas ou 

escritas a quatro vozes, ou seja, soprano, contralto, tenor e baixo, começando 

do agudo para o grave na sequência das vozes humanas, iniciando pelas vozes 

femininas. Algumas também escritas com três vozes. As tessituras compostas 

para essas vozes, ou a região em que essas vozes eram escritas para serem 

cantadas, principalmente para o soprano, eram tessituras graves, não deixando 

margem para destaque de nenhuma voz em especial, a não ser eventualmente 

para a voz do tenor, como podemos perceber na partitura do villancico Hoy 

                                                             
19 Conjuntos com instrumentos misturados, flautas e violas, muitas vezes com instrumentos harmônicos 

como alaúdes ou espinetas. 
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comamos y bebamos de Juan del Encina, escrito para a Égloga representada en 

la mesma noche de Antruejo. No final da Égloga entra esse villancico que conta 

em forma de música os acontecimentos que foram narrados pelo autor: 
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Como podemos perceber, o destaque está na voz do soprano (na 

primeira voz). A melodia está escrita numa tessitura grave. Nessa tessitura 
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podemos observar que foi escrita para servir tanto às vozes quanto aos 

instrumentos do período. Observamos também o conjunto de notas que se repetem 

numa peça ou num trecho e que constitui, por assim dizer, uma espécie de média do 

registro em que foram compostos. Na segunda voz temos a indicação de que era 

para ser cantada por um contra-tenor, a terceira por um tenor e a quarta por um 

baixo ou barítono. 

 

 

Outra característica desse período pode ser observada entre os compassos 

14 a 22, onde temos a volta ou vuelta; a melodia se repete com outra letra, que está 

representada pelo ritornello, estrutura diferente dos villancicos do barroco compostos 

para a novela Los Pastores de Belén, como veremos a seguir.  

Como percebemos no villancico De una virgen hermosa, de Gaspar 

Fernandez, temos uma música também a quatro vozes, mas podemos reparar que a 

voz do soprano está escrita numa tessitura bem mais aguda, caracterizando as 

mudanças que ocorreram no período barroco, acerca da ascesão dos cantores e da 

importância que a voz solista aguda passou a ter. Podemos também averiguar que a 

estrutura musical difere muito do villancico renascentista, pois não encontramos a 

volta e sim a melodia das vozes que vão cantando; o que temos nessa partitura é o 

sinal que marca o retorno da melodia a um determinado ponto e não 

necessariamente uma volta. 
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Hoy comamos y bebamos, 
Y cantemos y holguemos, 
Que mañana ayunaremos 

 
Por honra de Sant Antruejo 
Paremos hoy bien anchos, 
Embutamos estos panchos, 

Recalquemos el pellejo: 
Que costumbre es de consejo 

Que todos hoy hartemos, 
Que mañana ayunaremos 

 

De una Virgen hermosa  
celos tiene el sol, 

Porque vió en sus brasos otro Sol mayor. 
 

Cuando del oriente salió el sol dorado, 
Y outro Sol helado miró tan ardiente, 

Quitó de la frente la corona bela, 
Y a los pies de la Estrella su lumbre adoró, 
Porque vió en sus brasos outro Sol mayor. 

 

 

Como podemos constatar nas poesias em forma de villancico acima 

reproduzidas, colocamos em itálico a frase que se repete em todo o texto por 

diversas vezes, tanto na composição de Juan del Encina, como na poesia de Lope 

de Vega. Com esse detalhe nos certificamos que, apesar das modificações 

ocorridas, a forma poética se manteve bem parecida. 

Continuando com as comparações, observando o villancico Mas vale trocar 

de Juan del Encina que tem a mesma estrutura da música Hoy comamos y bebamos, 

vemos que segue os padrões renascentistas de composição,  ou seja, são 

compostos de quatro vozes, em que a voz do soprano é escrita numa tessitura 

bastante grave e também, nos compassos 8 ao 11, temos a volta. Já o villancico 

Tenga yo salud, de Gaspar Fernández, sai completamente deste formato, mesmo em 

comparação ao villancico anteriormente tratado De uma virgen hermosa: a estrutura 

musical é composta de 5 vozes e não quatro, as vozes são escritas em uma tessitura 

bem mais aguda em comparação aos villancicos de Juan del  Encina. Há ainda, uma 

glosa, que seria um momento solístico, quando o coro para de cantar e só retoma ao 

final do solo, que em geral está na voz mais aguda. 
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Más vale trocar 
Plazer por dolores 

Que estar sin amores. 
 

Donde es gradecido 
Es Dulce el morir: 

Bivir en olvido, 
Aquél no es bivir. 

Mejór es sufrir 
Passión y dolores 

Que estar sin amores. 
 

Tenga yo salud, 
Niño Dios, em tu virtud, 

Pues me vienes a salvar, 
Y ándese la gaita por el  lugar. 

 
Para cuándo haga el son 

La gaita de Lucifer, 
Pensando que há de tener 

Del alma la perdición, 
Aunque en más Dulce canción 

Sus vanaglorias celebre, 
De tu cruz a tu pesebre 

Mi alma se piensa andar, 
Y ándese la gaita por el  lugar. 

 
 

Como podemos perceber, a estrutura poética é a mesma, como destacado 

em itálico, representando a repetição da mesma frase em todo o texto. 

As diferenças são inúmeras e não param por aqui. Este capítulo é somente 

uma amostra das infinitas diferenças musicais no villancico da Renascença em 

comparação ao villancico Barroco. 
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6. As contrafactas no teatro de Lope de Vega  

 

Como dito anteriormente, em sua grande totalidade, as canções do 

teatro de Lope de Vega eram constituídas por contrafactas de melodias 

populares já conhecidas e adaptadas pelo poeta com letras pertinentes ao 

contexto de suas peças, fazendo, assim, uma ligação com o personagem ou 

com o enredo. Numa composição já conhecida, as palavras originais eram 

substituídas por novas, quer seculares ou sacras. Encontramos diversos 

exemplos de contrafactas na obra de Lope de Vega. 

Poderíamos continuar por uma música muito importante, Al villano se la 

dan, composição a 3 vozes que aparece na comédia de Lope de Vega San Isidro 

Labrador de Madrid. Continuar, pois já haviamos citado anteriormente a chacona 

Vida bona, vida bona. O manuscrito da partitura se encontra em Madrid, na 

Biblioteca Nacional de España, Romances y letras de a tres vozes, que possui três 

volumes, a peça está na página 97 dos três manuscritos e faz parte da ensalada20 

Hoy, Gil, en consejo abierto.  

Efetivamente, Al villano se la dan é uma composição para bailar, como se vê 

nos bailes dos aldeões que aparecem nas obras de teatro do século XVII, como em 

Lope de Vega e Miguel de Cervantes. De compositor anônimo e melodia de contexto 

popular, foi usada em diversas obras como El rufián viudo de Lope de Vega e Don 

Quijote de Cervantes. Em El rufián viudo é sugerida uma dança com o seguinte 

refrão: 

 

 Al villano se lo dan, 
Zarabanda, o Zambapalo, 

el Pésame dello y más; 
el Rey don Alonso el Bueno, 

gloria de la antigüedad. 

                                                             
20 As ensaladas, termo espanhol para salada é, um gênero secular de música que mistura idiomas 

polifónicos e dialetos. O termo ficou conhecido principalmente através de uma publicação, Las Ensaladas de 

Flecha (1581) compostas por Mateo Flecha o jovem, que contém seis longos quartetos vocais, composições de 

seu tio Mateo Flecha (1481-1553) Cada uma destes ensaladas é dividida em várias seções musicais. 
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Transcrevo aqui um trecho de Don Quijote: 

—¡Voto a tal! —dijo a esta sazón Sancho—. No digo yo tres mil azotes, pero así 
me daré yo tres como tres puñaladas. ¡Válate el diablo por modo de desencantar! 
¡Yo no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos! ¡Par Dios que si el señor 
Merlín no ha hallado otra manera como desencantar a la señora Dulcinea del 
Toboso, encantada se podrá ir a la sepultura! 
—Tomaros he yo —dijo don Quijote—, don villano, harto de ajos, y amarraros 
he a un árbol, desnudo como vuestra madre os parió, y no digo yo tres mil y 
trecientos, sino seis mil y seiscientos azotes os daré, tan bien pegados, que no se os 
caigan a três mil y trecientos tirones. Y no me repliquéis palabra, que os arrancaré el 
alma. (CERVANTES, 1978, vol. II, pág. 35). 
 
 

Letra de Lope de Vega 
 

Al villano se la dan 
la cebolla con el pan. 

Para que el tosco villano, 
cuando quiera alborear, 

salga con su par de 
bueyes 

y su arado (¡otro que tal!) 
le dan pan, le dan 

cebolla, 
y vino también le dan. 

Ya camina, ya se acerca, 
ya llega, ya empieza a 

arar. 
 

Letra de Cervantes 
 

Al villano se la dan 
la cebolla con el pan. 
Al villano tieso, tieso, 

la cebolla con el queso. 
Al villano testarudo 

danle pan y azote crudo. 
Al villano, si es villano, 
danle el pie, toma la 

mano. 
Al villano tieso, tieso, 

la cebolla con el queso. 
Al villano se la dan 

la cebolla con el pan. 

 

Letra original 
 

Al billano se la dan 
la ventura con el pan. 

Año bueno, Rey, tubimos, 
porque, sembrando en el 

suelo, 
y ayudándonos el cielo, 

mucho pan al fin 
comimos; 

mas, si Dios quiere y 
vivimos, 

si después nos lo 
comemos, más contentos 

quedaremos 
que comendo de um 

faisán. 

 
Para Queirol Galvadá essa música é, sem dúvida, uma contrafacta, pois a 

melodia registrada no manuscrito da época de Lope de Vega e Cervantes é a mesma 

melodia que ele mesmo aprendeu pela tradição oral em sua infância (QUEIROL 

GALVADÁ, vol. III, 1991, pág. 10). 

Inserimos aqui uma parte do manuscrito que se encontra na Biblioteca 

Nacional da Espanha, que é um trecho da ensalada citada anteriormente; em 

seguida uma transcrição da partitura em notação moderna. 
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Di, perra Mora é uma dança espanhola datada, aproximadamente, do 

século XVI. Sua estrutura é de uma dança cantada; no manuscrito consta como  

baile cantado. Não possui uma descrição coreográfica, mas Cervantes a cita 

como se fosse uma sarabanda ou uma chacona em sua obra La ilustre fragona. 

A música que sobreviveu até os nossos dias é de Francisco Guerrero e se trata 

de uma canção a quatro vozes cuja partitura pode ser encontrada no 

Cancioneiro de Medinacelli na folha 7. Essa música foi utilizada na comédia El 

remédio en la desdicha. Transcrevemos agora um pequeno trecho da cena que 

precede a música. 

 

Nuño – ¿Y quién te enamora? 
Narváez – Bien dices, que mora fue. 

Nuño – ¿Mora? 
Narváez – Mora 

Nuño – Bien podré cantarte: a la perra mora. 
(QUEIROL GALVADÁ, 1991, pág. 17) 

 
A letra que Lope de Vega utilizou foi esta: 

Dí, perra mora 
Dí matadora, 

¿por que me matas  
y siendo tuyo tan mal me tratas? 

(QUEIROL GALVADÁ, 1991, pág. 17) 
 

Na obra de Quiñones de Benavente, chamada Don Gaiferos, 

encontramos os versos (também para serem cantados com essa dança): 

 
Mirad que soy Don Gaiferos, 
Que esta burla quise haceros 

Cantando la Perra mora. 
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Um dos romances mais populares na Espanha e no Novo Mundo foi, sem 

dúvida, o romance anônimo sobre o incêndio de Roma, encontrado no Romancero 

General, vol. 1, pág. 393. O romance Mira Nero, de Tarpeya, várias vezes impresso 

avulso, foi citado e parodiado em obras literárias desses períodos, aparecendo 

musicado em pelo menos três versões diferentes. 

Mira Nero, de Tarpeya, coloca-nos diante de uma cena dramática: o incêndio 

de Roma e a morte de velhos e crianças, tudo isto contemplado sem piedade pelo 

imperador. Este sentimento é transferido para os últimos momentos de um Jesus 

agonizante, enquanto toda a natureza em eclipses e terremotos demonstra seu 

pesar. Quem toma o lugar de Nero é um pecador impenitente, contemplando a cena 

com dureza. Pode também indicar as primeiras palavras de uma canção de amor 

não correspondido, em que Nero seria o cruel, o duro, o ingrato. Em outras palavras, 

uma transposição ao divino de uma canção profana, cuja música seria mantida.  

O romance foi grandemente popularizado na quadra inicial. É desta forma que 

aparece citado em obras literárias e musicais. Na ensalada El Fuego, de Mateo 

Flecha, encontramos uma versão de Mira Nero a quatro vozes, menos ornamentada 

mas tendo ainda algumas semelhanças com a melodia de Juan Bermudo, 

encontrada na declaración de instrumentos musicales de 1555. E a terceira versão é 

de Venegas de Henestrosa encontra-se no Libro de Cifras nueva para tecla, arpa y 

vihuela de 1557. Esse romance contém mais de 90 versos, e Lope de Vega 

aproveitou apenas o começo do texto original acrescentando um estribilho ¡Que 

alegre vista! Esta canção faz parte da comédia Roma abrasada de Lope de Vega. A 

versão musical que optamos em utilizar nessa tese foi a de Mateo Flecha. Lope de 

Vega acrescentou-lhe mais três versos. (QUEIROL GALVADÁ, 1991, pág. 15) 

Parte da letra original Letra de Lope de Vega 

Mira Nero, de Tarpeya 
A Roma como se ardia: 

Gritos dan niños y viejos, 
Y él de nada se dolía. 

El grito de las matronas 
sobre los cielos subia; 

Como ovejas sin pastor 

Mira Nero, de Tarpeya 
A Roma como se ardia: 

Gritos dan niños y viejos, 
Y él de nada se dolía. 

¡Que alegre vista! 
Por representar a Troya, 
Abrasarla quiso un día; 
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Unas tras otras corrian, 
Perdidas, descarriadas, 
Llorando a lágrima viva. 

Todas las gentes huyendo 
A las torres se acogían; 

Los siete montes romanos 
Lloro y fuego los hundía. 

En el grande Capitolio 
Suena muy grande voceria: 

Por el collado Aventino 
Gran gentío discurria, 

Y en Cabalo y en Rotundo 
La gente apenas cabia. 

 

Para hacer fiestas los dioses 
Que desde el cielo la miran, 

¡Que alegre vista! 
Con su gallarda Popea, 

Dueña de su alma y vida, 
Mira el incendio romano, 

Cantando al son de su lira. 
¡Que alegre vista!   

Siete días con sus noches 
Arde la ciudade divina, 

Consumiendo las riquezas 
Que costaron tantas vidas. 

¡Que alegre vista! 
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Paseábase el Rey moro é um romance de temática mourisca que faz 

referência ao ano de 1431 e fala do momento em que o rei cristão Juan II de 

Castilha chega à cidade de Granada acompanhado do príncipe muçulmano 

Abenalman. Os poetas árabes costumavam chamar de esposo ao senhor de 

uma região que queriam conquistar. Por isso, neste romance, o rei Juan II se 

refere a Granada como sua possível noiva, deixando claro seu desejo de tirá-la 

dos mouros e conquistá-la para si. Fernão Lopes, no século XV, utilizou esse 

conceito dado pela sua “noiva” Lixboa. Muito tempo depois, em meados do século 

XVII, quando os soldados espanhóis levam o Romanceiro à Alemanha e aos 

Países Baixos, é que essa noção de cidade sitiada como uma noiva se fará 

presente em outras obras literárias da Europa. (MENÉNDEZ PIDAL, 2008, p. 

190) 

Este romance, quando era cantado, comovia e perturbava muito os 

moradores de Granada; por isso, foi proibido, chegando até os dias de hoje com 

sua melodia tradicional. Ele faz parte da comédia de Lope de Vega, El Hidalgo 

Bencerraje, onde Lope de Vega faz dele uma paródia burlesca. 

Porém, dentre os vários romances fronteiriços que compõem os 

romanceiros espanhóis, o Romance da conquista de Alhama se destaca por sua 

originalidade, como se vê logo abaixo: 

 

ROMANCE DE LA PÉRDIDA DE ALHAMA 

Paseábase el rey moro — por la ciudad de Granada  
desde la puerta de Elvira — hasta la de Vivarrambla.  

                —¡Ay de mi Alhama!— 
Cartas le fueron venidas — que Alhama era ganada.  

Las cartas echó en el fuego — y al mensajero matara,  
                —¡Ay de mi Alhama!— 

Descabalga de una mula, — y en un caballo cabalga;  
por el Zacatín arriba — subido se había al Alhambra.  

               —¡Ay de mi Alhama!— 
Como en el Alhambra estuvo, — al mismo punto mandaba  

que se toquen sus trompetas, — sus añafiles de plata.  
                —¡Ay de mi Alhama!— 

Y que las cajas de guerra — apriesa toquen el arma,  
porque lo oigan sus moros, — los de la vega y Granada.  

                —¡Ay de mi Alhama!— 
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Los moros que el son oyeron — que al sangriento Marte llama,  
uno a uno y dos a dos — juntado se ha gran batalla.  

                —¡Ay de mi Alhama!— 
Allí fabló un moro viejo, — de esta manera fablara:  

—¿Para qué nos llamas, rey, — para qué es esta llamada?  
                —¡Ay de mi Alhama!— 

—Habéis de saber, amigos, — una nueva desdichada:  
que cristianos de braveza — ya nos han ganado Alhama.  

               —¡Ay de mi Alhama!— 
Allí fabló un alfaquí — de barba crecida y cana:  

—Bien se te emplea, buen rey, — buen rey, bien se te empleara.  
                —¡Ay de mi Alhama!— 

Mataste los Bencerrajes, — que eran la flor de Granada,  
cogiste los tornadizos — de Córdoba la nombrada.  

               —¡Ay de mi Alhama!— 
Por eso mereces, rey, — una pena muy doblada:  

que te pierdas tú y el reino, — y aquí se pierda Granada.  
                —¡Ay de mi Alhama!— 

 

Lope de Vega modificou a letra do Romance para que fizesse sentido 

dentro do contexto de sua comédia: 

 

Paseábase el Rey moro 
Por la vega de Granada; 
La barba tener crecida, 
Quitársela procurada 

Al barbero que tenelde, 
Aguardalde en horamala, 

Porque también los barberos 
Andar el Rey con las barbas. 

 
Paseábase el Rey moro 

Por la ciudad de Granada 
Cartas le fueron venidas 

Como Alhambra era ganada 
(QUEIROL GALVADÁ, 1991, pág. 17) 

Optamos por inserir nesse momento somente a melodia tradicional. 
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A guerra entre cristãos e muçulmanos foi bastante utilizada, 

principalmente durante a última etapa da Reconquista espanhola, com a 

expulsão do último rei árabe do palácio La Alhambra, em Granada, 1492. 

Romances fronteiriços, caracterizados como históricos, constituem uma 

autêntica mostra de informação, fato que comprova que tais romances davam 

continuidade à tradição medieval de se utilizar relatos poéticos para contar ao 

povo  acontecimentos que interessavam à coletividade. (ALBORG, 1979, p. 417) 

A principal temática desses romances se centra nos episódios de 

guerras entre árabes e cristãos, como se pode ver no romance abaixo, intitulado 

La pérdida de Antequera, de Abindarráez y Jarifa: 

 

La mañana de San Juan, 
al tiempo que alboreaba, 

gran fiesta hacen los moros 
por la Vega de Granada. 
Revolviendo sus caballos 
y jugando de las lanzas, 
ricos pendones en ellas 

broslados por sus amadas, 
ricas marlotas vestidas 
tejidas de oro y grana, 

el moro que amores tiene 
señales de ello mostraba, 
y el que no tenía amores 

allí no escaramuzaba. 
Las damas moras los miran 
de las torres del Alhambra 
también se los mira el rey 
de dentro de la Alcazaba. 

Dando voces vino un moro, 
sangrienta toda la cara: 

-¡Con tu licencia, buen rey, 
diréte una nueva mala 

el infante don Fernando 
tiene a Antequera ganada; 

muchos moros deja muertos, 
yo soy quien mejor librara, 

y siete lanzadas traigo, 
la menor me llega al alma; 
los que conmigo escaparon 
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en Archidona quedaban! 
Cuando el rey oyó tal nueva 

la color se le mudaba. 
Mandó tocar sus trompetas 

Y sonar todas al arma; 
Mandó juntar a los suyos, 

para hacer gran cabalgada. 
(QUEIROL GAVALDÁ, 1948, págs. 78 e 79) 

 

Com arranjo para vihuela de Diego Pisador, datado de 1552, sendo uma 

adaptação da melodia popular, Lope de Vega a utilizou como uma bem 

humorada contrafacta que faz parte de sua comédia Don Diego de Alcalá, na 

qual a letra ficou assim: 

 

El maniana de San Joan 
Al tempo que el  manecía, 
Gran festa hacedle moros 
Al senior Juan Baptista. 

(QUEIROL GAVALDÁ, 1991, pág. 12) 
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Na comédia La bella malmaridada, encontramos a música Amor loco, 

amor loco, que se encontra em Romance y letras página 63. 

 

Amor loco, amor loco 
Yo por vos y vos por otro, 
Loco soys, injusto amor, 
Por los effectos lo veo, 

Gran burlador de un deseo 
Y amigo de un desamor; 
A rebeldes days favor, 

Tenéys, al que os ama, en poco. 
Yo por vos y vos por otro. 

 
Ya que de juez os preciáys, 
Como juez, justicia hazed 
Y en las obras mereced 

Esse nombre que usurpáys; 
Pero ¿qué mucho, si corráys, 
Siendo vos un ciego y loco? 
Yo por vos y vos por outro. 

(QUEIROL GAVALDÁ, 1991, pág. 09) 
 

Também nessa mesma comédia, temos o villancico com o mesmo nome 

da comédia, La bella malmaridada, baseado em um romance tradicional muito 

popular no século XV. Três versões diferentes sobreviveram com música: uma 

no Cancioneiro do Palácio, versão a quatro vozes composta por Gabriel (1500), 

e outra que sobreviveu em Los seys libros del Delphin, com música de Luiz de 

Narváez (1538); a terceira está em Silvas e Sirenas com acompanhamento 

composto por Valderrabano (1547). As melodias do soprano, na versão a quatro 

vozes, e as melodias que são acompanhadas por instrumentos harmônicos nas 

outras duas versões são bem parecidas; somente algumas pequenas diferenças 

foram detectadas entre elas. 

 

La bella mal maridada, 
de las lindas que yo vi, 

véote tan triste enojada; 
la verdad dila tú a mí. 

Si has de tomar amores 
por otro, no dejes a mí, 
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que a tu marido, señora, 
con otras dueñas lo vi, 
besando y retozando: 
mucho mal dice de ti; 

juraba y perjuraba 
que te había de ferir.  
Allí habló la señora, 
allí habló, y dijo así: 

-Sácame tú, el caballero, 
tú sacásesme de aquí; 

por las tierras donde fueres 
bien te sabría yo servir: 
yo te haría bien la cama 

en que hayamos de dormir, 
yo te guisaré la cena 

como a caballero gentil, 
de gallinas y capones 

y otras cosas más de mil; 
que a éste mi marido 
ya no le puedo sufrir, 

que me da muy mala vida 
cual vos bien podéis oir.  
Ellos en aquesto estando 

su marido hélo aquí: 
-¿Qué hacéis mala traidora? 

¡Hoy habedes de morir! 
-¿Y por qué, señor, por qué? 

Que nunca os lo merecí. 
Nunca besé a hombre, 
mas hombre besó a mí; 

las penas que él merecía, 
señor, daldas vos amí; 

con riendas de tu caballo, 
señor, azotes a mí; 

con cordones de oro y sirgo 
viva ahorques a mí. 

En la huerta de los naranjos 
viva entierres a mí, 
en sepoltura de oro 
y labrada de marfil; 

y pongas encima un mote, 
señor, que diga así: 

«Aquí está la flor de las flores, 
por amores murió aquí; 

cualquier que muere de amores 
mándese enterrar aquí. 
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que así hice yo, mezquina, 
que por amar me perdí. 

(ANGLÉS, 1951, pág. 13) 
 
 

Lope de Vega, como sempre, aproveitou os primeiros versos e 

acrescentou sua contribuição: 

 

La bella mal maridada, 
de las lindas que yo vi, 

miémbresete quan amada, 
Señora, fuiste de mí. 

Mira como, por quererte, 
Tienes al cabo mi vida, 
Y, si tú fueras servida, 

Dichosa fuera mi suerte. 
Mas, pues no te pena nada 

Quanto yo peno por ti, 
miémbresete quan amada, 

Señora, fuiste de mí. 
(QUEIROL GAVALDÁ, 1991, pág. 13) 

 
 

O villancico La bella malmaridada foi utilizado também por Gil Vicente em 

diversos momentos de sua obra. Aparece na Comédia de Rubena, no Auto da 

Lusitânia, na Frágoa de amor e no Triunfo do inverno. Na Frágoa de amor, encenada 

pouco antes do casamento de D. João III com Dona Catarina de Áustria em 1521, 

aparece sendo cantada por um negro apaixonado, que tem um sotaque da língua de 

sua terra: 

Le bella mal maruvada 
de linde que a mi vé, 
vejo-ta triste nojara, 

dize tu razão puru que. 
 

A mi cuida que doromia 
quando ma foram cassá; 

se acordaro a mi jazia 
esse nunca a mi lembrá. 

le bella mal maruvada 
não sei quem cassa a mi, 



160 

 

mia marido não vale nada, 
mi sabe razão puru que. 
(VICENTE, 1944, p.222) 

 

A lista de contrafactas não para por aqui, pois existem, ainda, muitos 

exemplos que poderiam ser listados nesse capítulo, contudo achamos que já 

temos argumentos suficientes para atestar que Lope de Vega lançou mão de 

contrafactas em praticamente toda a sua produção musical inserida nas 

comédias e outros gêneros produzidos por ele. É na novela Los Pastores de 

Belén que encontramos o diferencial de músicas escritas exclusivamente para 

ela. 
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7. Conclusão  

 

No mundo ibérico em expansão, marcado por profundas hierarquias sociais, 

dramaturgos e poetas inscreveram no espaço da corte o pastor, associando-o aos 

distintos grupos peninsulares e à temática da natividade.   

Neste contexto, o trabalho de Lope de Vega tem quase uma anormal 

exuberância, se comparado com outros escritores do seu tempo de todos os gêneros 

literários.  

O teatro Ibérico do Século de Ouro, fim do século XVI, gozava de uma 

liberdade que não era vista em nenhuma outra região da Europa. Temas bíblicos, 

vida de santos, mitologia, história Ibérica ou estrangeira, novelas eróticas, contos 

árabes  tudo servia e era tratado com a maior liberdade cênica, sem consideração 

de tempo ou espaço. 

 Esses assuntos, no entanto, não eram extraídos de suas fontes originais, mas 

de romances populares, dos depósitos inesgotáveis de enredos espalhados nos 

contos da Renascença italiana. Tudo era interpretado anacronicamente, como se 

fossem fatos ocorridos nas ruas e vidas de Madri. É um teatro popular e ingênuo, 

tendo como cenário qualquer lugar do mundo e também, lugares imaginários.                   

 Não obstante essa riqueza de enredos é um teatro monótono e repetitivo, 

sempre os mesmos personagens e as mesmas tramas. Assim sendo, o teatro Ibérico 

é a síntese de um teatro popular. 

 Lope de Vega se destaca, como criador do teatro espanhol nacional, poeta 

dos mais famosos e mais fecundo gênio que já surgiu na Espanha. Estudou em 

Alcalá; tomou parte na “Invencível armada”, que o rei Felipe II organizou contra a 

Inglaterra e naufragou nas costas inglesas; foi secretário do famoso Duque de Alba 

e, viúvo, ingressou na vida eclesiástica. 

Lope começou a ser identificado como um dramaturgo por suas comédias. A 

produção dele, mesmo que exagerada pela história, continua a ser um trabalho 

enorme. Escrevia 20 páginas por dia ao longo de sua vida. Cervantes o chamava de 

"prodígio da natureza". Juan Perez de Montalbán, seu primeiro biógrafo, disse que 
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até a sua morte lhe atribui 1.800 peças e mais de 400 autos sacramentais, uma 

infinidade de villancicos, églogas, poemas, sonetos e romances. Sua popularidade 

chegou a tal ponto que o Rei detinha a carruagem real na rua para vê-lo passar. 

Criou-se um bordão de linguagem, quando algo era muito bom dizia-se: “é coisa de 

Lope de Vega!” 

 Seu teatro féretro durou nove dias, devido à comoção que causou a sua morte 

na Espanha e em toda Europa aos 73 anos. Uma multidão acompanhou seu 

sepultamento; para o qual chegaram delegações da França e da Itália. 

 A obra de Lope de Vega encarna e representa todo o povo espanhol. Era um 

improvisador espontâneo; um grande poeta lírico, administrando uma poesia simples 

e comovida. Sua arte é a do Barroco; uma arte independente, sincera e popular; não 

se cansava de representar os costumes das diferentes classes sociais, mas a 

fidalguia impõe-lhe um código de comportamento do qual o resultado é a comédia de 

Capa e Espada. O mundo irreal e ilusório de seu teatro é o mundo Barroco. Em Lope 

de Vega fala o povo espanhol: altivo, apaixonado, intolerante e orgulhoso. Viveu 

plenamente a grande época do imperialismo espanhol, aquele “império onde o sol 

nunca se punha”... 

 A América inteira era espanhola, inclusive o Brasil, soldados espanhóis 

lutavam na França, Itália e Holanda; Portugal era espanhol, assim como Áustria, 

México e Peru. Nesse palco universal de Lope de Vega, a beleza salta dos versos 

pastoris em Los Pastores de Belén. 

Depois de um longo percurso pelo tema do teatro Ibérico, desde a Idade 

Média que embasa a formação dos villancicos, passando pela Renascença onde 

esse gênero musical se solidificou, até ao ocaso do século XVII, é chegada a hora de 

sistematizar alguns dos passos seguidos e de tirar algumas conclusões. 

A dramaturgia de Lope de Vega  é um fato social e, portanto, é uma inserção 

de arte em uma realidade concreta, refletindo e fornecendo estímulo para a 

pesquisa. O teatro e as obras musicais que nele há representam o reflexo de uma 

cultura. Mas, desde o tempo de Lope de Vega, as plateias de teatro eram diferentes 

em termos de preocupações, valores e expectativas. Autor sensível às 

características, sentimentos e gostos do seu público contemporâneo, Lope de Vega 



163 

 

escreveu obras que para os populares foram bem aceitas, mas pelos críticos e 

estudiosos da época foram consideradas como arte menor. Lope provou a esses 

estudiosos que seu teatro, mesmo popular, era arte, em ensaio, em verso (um 

poema prolixo), dirigido à Academia de Madrid, em 1609. Em El arte nuevo de hacer 

comedias en este tempo, Lope declararou princípios de concepção do teatro e fez 

uma defesa de seu trabalho, atenta ao gosto da época. 

Pruposemo-nos, desde o início, a interrogar e explorar os textos, "re-lendo"   

diversas fontes literárias, e, sobretudo, o tema da natividade, de alta espiritualidade, 

em alguns casos, sobre a devoção à Virgem Maria e ao Menino Jesus, a percepção 

mais nítida da concepção e das imagens da vida conjugal e familiar dos pastores, 

bem como da musicalidade na obra de Lope de Vega. 

Lope de Vega usou canções para dar mais dramaticidade as suas peças, o 

que mostra o poder e a projeção que a música dá às palavras e às ações e também 

a capacidade das letras sintetizarem os elementos essenciais dos temas. As músicas 

em seu teatro servem para provocar no público uma mudança de realidade, trazendo 

suas mentes para aquele momento específico de fantasia, de amor ou de ambiência 

sobrenatural. 

Lendo essa tese de doutorado, tivemos êxito em classificar, segundo Bakhtin 

o importante personagem criado por Lope de Vega, Aminadab como herói/narrador, 

vemos como nosso autor se joga dentro da novela na tentativa de extravasar o seu 

luto, criando uma visão idealizada de seus atos, representada na personificação de 

Aminadab.  Los Pastores de Belén, como uma importante novela pastoril, apesar de 

ter uma forma diferente, sofreu visivelmente à influência de Jacopo Sanazzaro e de 

Jorge Montemayor e de toda as tradições pastoris anteriores a sua concepção.  

O conhecimento musical de Lope de Vega somou ao seu talento para 

escrever textos geniais, os villancicos, romances, canções e seguidilhas analisadas 

aqui, demonstram um poeta capaz de escrever poesias que se encaixam 

perfeitamente nas melodias que depois foram atribuídas a elas.  

Quando vamos chegando aos últimos capítulos, começamos a falar sobre as 

diferenças musicais entre o villancico de Juan del Encina e os villancicos na  obra de 

Lope de Vega, o tema vai sendo concluído e as diferenças são demonstradas em 
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seu contexto musical e não poético. Aqui vimos somente uma pequena amostra 

dentro do universo das infinitas diferenças musicais entre o villancico da Renascença 

em comparação ao villancico barroco. 

 Os primeiros capítulos são um embasamento literário para que possamos 

discorrer sobre o tema musical que vem deflagrar a novidade que esse trabalho 

apresenta; as “não-contrafactas”, ou seja, as músicas originais, escritas 

especialmente para essa importante novela pastoril do Século do Ouro na Espanha, 

cujo nome é largamente mencionado durante todo o trabalho, Los Pastores de Belén. 

Essas músicas, compostas especialmente para essa novela, não estão nos 

cancioneiros renascentistas: Medinacelli, Colombina, Palácio e Upsalla ou populares: 

Romances y letras e Cancioneiro Popular espanhol, como as contrafactas citadas 

nas outras obras de Lope de Vega. 

 A lista de contrafactas não para por aqui, existem ainda muitos exemplos 

que poderiam ser listados, poderíamos escrever outra tese sobre elas, pois são 

de extrema importância e faziam parte do universo de Lope de Vega e de seus 

contemporâneos, contudo, achamos que já temos argumentos suficientes para 

atestar a hipótese que Lope de Vega lançou mão de contrafactas em 

praticamente toda a sua produção musical inserida nas comédias, nas poesias 

soltas e outros gêneros produzidos por ele, mas é na novela Los Pastores de 

Belén que encontramos o diferencial de músicas escritas exclusivamente para 

ela das mãos de Gaspar Fernàndez e alguns autores anônimos, que com seu 

talento e admiração por Lope de Vega e sua obra, rapidamente compuseram 

lindas melodias para serem cantadas com as belíssimas letras concebidas pelo 

nosso autor. 

A tese é inédita, não encontramos nenhum trabalho com esse mesmo tema 

dentro da pesquisa feita por nós.  
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ANEXO I - As partituras editadas de Los Pastores de Belén 
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ANEXO II MANUSCRITOS DE GASPAR FERNÁNDEZ 

1. Bras, si llora Dios. 
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2. Campanitas de Belén 
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3. De uma virgen hermosa 
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4. El niño que tiembla agora 
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5. Norabuena vengáis al mundo 
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6. Oy al yelo naçe en Belén 
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7. Oy la música del cielo 
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8. Pide al cielo la tierra 
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9. ¿Quién llama, quién está ahí? 
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10. Tenga yo salud 
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11. Un relox há visto Andrés 
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12. Zagalejos de Perlas 
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