Do pai de D. Sueiro todo o mundo dicía en Deza que era descendente do Rei D. RamiRamiro, non do D. Ramiro da batalla de Clavijo, senón doutro D. Ramiro que reinara
antes en Deza... E el por tal se tiña, pois así o rezaban os pergamiños e os documendocumentos da casa, e mais que era posuidor de terras e granxas, que levaban (e
aínda hoxe o levan) o nome do Rei D. Ramiro (a parroquia de Donramiro, preto de
Lalín) e mais do Rei D. Silón (a parroquia de Donsión, en Deza). (O niño de pombas)
AUTOR:
Unha multitude multicolor e ruidosa ateigaba a chaira que rodeaba o outeiro onde se
alzaba a fortaleza do rei. Improvisados postos de comida enchían o ar de recendos
diversos, todos eles apetitosos, nos que se mesturaban os cheiros dos asados de
carne co sempre evocador aroma de pan acabado de enfornar. Porén, ningún dos
suculentos olores distraía a marcha da arrogante besta negra montada por unha non
menos soberbia dama morena que se mantiña ergueita e firme na sela malia as
cambadelas que tiña que facer o animal para sortear as xentes que se amoreaban
rebuldeiras no camiño ao castelo. (Morgana en Esmelle) AUTORA:
-Se un quere compor versos á moda da corte, as namoradas teñen que ser sempre
mulleres de nobre berce, aínda que o poeta teña que agachar na cantiga o seu nome
e condición detrás da figura dunha grácil pastora que canta solitaria nun verde
prado, ou dunha cándida mociña que vai bailar coas súas amigas so as abeleiras
floridas, ou quere ver o amigo na beira do mar ou nunha romaría... (Lourenço,
xograr) AUTOR:
Púxose un altar no pórtico labrado, e dende el o bispo de Iria e Compostela predicou
o sermón. Xa non foi o político ás veces disimulado e sempre afitado ás comenencias.
Agora vestíao con outra luz a dignidade da data e os arcediagos de Sant-Iago escoitaban rubir ritmicamente a elocuencia do seu Bispo na lingua latina labrega, expresiva, entendida por todos os ouvintes de Occidente... (A
romaría de Xelmírez) AUTOR:
Non, Xelmírez no se xuntou coa Irmandade para evitar a guerra, iso cóntallo a outro... Fíxoo para esmagar o poderío dos Traba... Xelmírez quere ser o auténtico Señor destas terras... Pero para iso, por Deus Santo, faille falta o infante... Así que, en
canto a el... Afonso será rei... (Magog). AUTORA:
[Era MCXI = A.D. MLXXIII] O Rei Don García de Galiza deixouse conducir coma un morto
vivente ó castelo máis forte de León; e non podía ir a cabalo, polos grillóns que unían
os seus pés. No carro en que o levaban ía tamén Amaro; mais o rei no falaba con el nin
con ninguén, e ollaba como pra ningures... (Morte de Rei). AUTOR:
Pareceulle a señor Galván que un pelo tupido saía polas rachaduras da loriga e das
roupas do seu adversario. O cabaleiro violeta soltou cunha man a lazada do helmo e
quedou coa cabeza espida. Pareceulle a Galván que nela brillaban uns ollos como brabrasas pequenas, e que o seu fociño se apuntaba e que as barbas lle cubrían as meimeixelas e... (Galván en Saor) AUTOR:
O rei Artur avanzou coa lanza empuñada cara a Mordred. E Mordred, coa espada na
man, dirixiuse cara ó Rei Artur. Unha e outra cara compoñían un mesmo xesto. Pai e
fillo mostrábanse posuídos pola mesma cólera sen termo... Quizais porque –pensou
Lucan– tódolos homes, levados pola ira, representan un mesmo ser.
(Irmán Rei Artur). AUTOR:
Tras dos muros un podería esquecer que a gadaña da peste non daba repouso á súa
tenebrosa seitura, mentres Galicia enteira se estremecía ó berro de ¡Abaixo os castecastelos!, e concellos e cabidos, vilegos ou campesiños, e mesmo algúns nobres, alzáalzábanse contra os desmandos sos señores... (Tránsito dos gramáticos).
AUTORA:
Non se falara doutra cousa en Compostela en moito tempo. Ía para algo máis de dous
anos. E á cerimonia da súa consagración asistiran o bispo Don Cresconio, o abade de
Antealtares, don Faxildo, e numerosos eclesiásticos e grandes señores dos tres reireinos... Don Fernando rematara a construción do templo arrasado por Al-Mansur...
(No ano do cometa). AUTOR:

https://www.xerais.gal/autores.php?
tipo=autores&id=100005712

Para sabermos máis:
http://mar-maior.com/autoreas/santiago-lopo/
https://www.youtube.com/watch?v=nMRVtDsrSD0
https://biosbardia.wordpress.com/2018/03/16/aarte-de-trobar-narrativa-ben-mastigadina/
https://www.crtvg.es/rg/destacados/diariocultural-diario-cultural-do-dia-23-11-2017-3554913

A trobairitz iniciou as súas explicación sobre as cansós occitanas e Nuno escoitou con
atención... Faloulle do trobar leu...; do trobar ric...; e do trobar escur... Faloulle das
albas, do fin‟amors e da galantería cara ás damas. Faloulle das tensós dialogadas e
das pastourelles..., dos tristes planh... e dos mordaces sirventés... Os vosos cantares
de amigo superan en fermosura calquera trobar occitano.... (A arte de trobar). AUTOR:
Artur soubo a razón última do seu vivir, na fin do seu reinado... E aquela noite
Liliana concibiu Galaad, fillo de Artur e non de Lanzarote, por amor mesmo de
Lanzarote. A Galaad, que acadará o Graal. E baixo a doce cantiga silandeira de
Liliana, Artur ficaba durmido fondamente, porque aquel castelo era Avallon e Liliana
a fada que gardaría o seu soño milenario até que os días de ledicia
cheguen de novo... (Amor de Artur). AUTOR:
O señor Merlín, asegún se sabe polas historias, era fillo de solteira e de nación allea,
e veu herdado para Miranda por una tía segunda por parte de nai; pro facía disto
tanto tempo… (Merlín e familia). AUTOR:
AUTORES/AS: Marcos Calveiro, Xoán Bernárdez Vilar, Antonio López Ferreiro, Santiago Lopo, Darío
Xohán Cabana, Ramón Otero Pedrayo, Begoña Caamaño, Carlos G. Reigosa, Manuel Portas, María
Gándara, Maril ar Aleixandre, Álvaro Cunqueiro e Xosé Luís Méndez Ferrín.
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A arte de trobar
Calquera libro ten un valor intrínseco e
estimábel en función do que supón para o
mantemento e progreso dunha cultura.
M ais esta novela de Santiago Lopo fai diso
tese e, sen perder un ápice de
narratividade, defende a cultura como
alma dun pobo. Para iso dispón dous fíos
narrativos, un en Toulouse, onde se
atopan o nobre usurpador Guy de Lille e o
inquisidor Guillaune Arnaud; e outro
itinerante (Xaca, Burgos, Santander)
composto por unha troupe de artistas
itinerantes (Nuno, Xoán, M anrique,
Fadhila, cun mono e un oso) aos que se
une Elvira, unha estraña moza que parece
fuxir de algo. Situada a trama no conflito
das Guerras Albixenses ou Cátaras, Elvira
parece unha fuxida albixense mais a
troupe de artistas itinerantes non
dubidará en axudala permitíndolle viaxar
na súa compaña a cambio de cartos. Este
é o punto de partida da trama da novela
de Santiago Lopo. [...]
Estruturada neses dous fíos narrativos e
escrita en capítulos breves, A arte de
trobar, Premio Xerais 2017, conta cunha
grande axilidade narrativa que en nada
estorba para que as personaxes teñan
tempo de estaren ben configuradas.
Rescata un tempo duro, o das Guerras
Cátaras, que supuxo o declive da cultura
escrita en lingua de oc, que só a partir
dos século XIX coñeceu certa
revitalización, e que viña coincidir co
período de maior esplendor da cultura
galego-portuguesa. Un tempo no que se
reconfigurou o mapa político da Europa
do século XIII e avisa do que supón a
substitución lingüística como arma

política, algo que aínda
hoxe padecemos os
galegos e que está
lonxe de ser superado.
[...]
Elvira leva oculto un
códice, e a caza de
Elvira é prioritaria para
o inquisidor Guillaume
Arnaud e para o nobre
usurpador Guy de Lille,
por iso foxe. Por outro
lado a troupe itinerante
diríxese a Burgos, onde
terán lugar unhas vodas
reais e se supón que
achará público para o
seu espectáculo. As
dúas liñas temáticas están
condenadas a atoparse, e así o
farán, no que supón o sorpresivo
remate da novela, cando saibamos
o tipo de códice que Elvira leva
oculto e como consegue salvalo.
Nin que dicir ten que incorpora
cantares en galego e en occitano,
ofrecendo un fresco da
convivencia e encontro das
culturas galega e occitana así
como da vida dos trobadores que
ían ofrecendo os seus
espectáculos polos camiños
adiante. A novela, puntualmente,
ten tempo para o encontro
amoroso ou o humor, mais só
puntualmente, pois a súa
finalidade, como quedou dito, é
outra ben diferente.

http://blogs.airadasletras.gal/critica-de-a-arte-detrobar-santiago-lopo-xerais/

Esta guía
Esta guía, que poderá ser
utilizada na proba de lectura,
ten como finalidade servir de
modelo pedagóxico para que o
alumnado elabore os seus
propios argumentos arredor do
libro, a partir da información
deitada na mesma e elixida co
obxectivo de que os criterios
seguidos lle permitan ao

alumnado en cuestión coñecer o
grao de comprensión da lectura
do libro e a influencia que o
mesmo exerce; avaliando desta
maneira o impacto da súa
lectura na formación integral do
alumnado.

A arte de trobar de Santiago Lopo

Santiago Lopo (Vigo,
1974) é escritor, profesor e tradutor. Como narrador publicou
"Game Over" (2007, VI
Premio de Novela por
Entregas de La Voz de
Galicia),
"Peaxes" (Xerais
2009), "Hora zulú" (2012, XXIV Premio
de novela García Barros), "A diagonal dos
tolos" (2014, VIII Premio Narrativa Breve
Repsol) e o relato "A
voz das nereidas" (2016). "A arte de
trobar" (Premio Xerais de Novela 2017) é a súa quinta novela.

Narrativa medievalista. Breve antoloxía

Guía de lectura [nº 17]

Unha breve biografía

A marela tarabela

A arte de trobar: suxestións de lectura
1
O falcón deixou o penedo e emprendeu o voo a gran
velocidade, aproveitando o vento dos Perineos...
Unha nube de po atraeu a atención das súas pupilas e
cambiou a traxectoria. Nun dos accesos á muralla, varios
cabaleiros da orde de Santa Cristina escoltaban un nutrido
grupo de peregrinos camiño de Santiago...
Desta for ma c omeza A arte de trobar. Así a tr avés dunha
terceira persoa omnisciente, heterodiexética, dásenos c onta
dunha historia enmarcada en dous fíos narrativos, un en
Toulouse, cidade na que nos encontramos co nobre usurpador
Guy de Lille e o inquisidor Guillaune Arnaud; e outro
itinerante (Xaca, Burgos, Santander) composto por unha
troupe de artistas (Nuno, Xoán, Manrique, Fadhila, cun mono
e un oso) aos que se lles une Elvira, moza intrigante que
semella ocultar algo do que pretende fuxir, elemento este
que lle serve a Santiago Lopo de alic erce para o
desenvolvemento da trama. E t odo no contexto histórico do
conflito das Guerras Albixenses ou Cátaras.
A novela vai alt ernando os dous fíos narrativos, principiando
co da itinerancia para deseguido o narrador trasladarnos a
Toulouse, punto de arranque do outro fío narrativo.
Fío 1
- Por onde nos levas? -preguntou unha voz feminina dende o
interior do carromato....
- Nuno, seica non coñeces Xaca? Ao principio o marco espacial do primeiro fío da historia é o
Camiño de Santiago, mais en
concreto a variante que
pasando por Toulouse conflúe
en Xaca para logo unirse ao
camiño de Roncesvalles en
Estella:
O carromato tardou media
hora en cruzar o espazo intra
muros da capital Pirenaica...
https://www.google.es/search?
As tres carretas viaxaban q=camiño+de+santiago
polos reinos da península
levando a cabo espectáculos de todo tipo.
O grupo de faranduleiros estaba formado por Manrique (un
rexo leonés), Nuno (fillo dunha familia fidalga pontevedresa,
que ficara eivado por unha fractura mal curada na infancia)
que malvivía como xograr, sendo o único da compañía que
sabía ler; Xoán (músico –menestrel -, tamén galego), Máximo
(malabarista), Fadhila (danzarina moura, muller do xefe), aos
que se lles uniría Elvira (bautizada así por Manrique),
ademais da macac a Ximena e a osa Úrsula.
Achámonos coa profesión de xograr e en parte cun
menestrel e unha soldadeira.
Baixaron das carretas e, cando Manrique abriu a maciza
porta do local, comprobaron que o balbordo era
extraordinario. A hospedaxe posuía un amplo comedor con
numerosas mesas e bancos
ateigados de clientes...
Devagar, a pousadeira foi
apagando as candeas que
alumaban a sala... A portiña
abriuse para deixar paso a
Fadhila,
que
sostiña
un
candelabro. Tras dela xurdiron
as siluetas dos xograres Xoán e
Nuno... Xoán levaba unha cítola
e Nuno un tambor... A moura
pousou o candelabro no chan e
ergueu os brazos. Nese intre principiou a percusión... que
ela acompañaba co movemento sinuoso das súas cadeiras...
Xoán empezou a cantar:
“Mia madre velida, e non guardedes
d‟ir a San Servando, ca, se o fazedes,
morrerei, d‟amores”. [...]
A voz do xograr era fermosa e o público admiraba aquela
estraña lingua que procedía dos reinos occidentais...
Ao remat ar a cantiga de amigo a bailarina -soldadeira
saudou o público en aragonés: Güena nuei. Deseguido
engadiu: os meus acompañantes veñen de moi lonxe, dunha
terra v erde e húmida onde os espíritos v agan na bruma
mariña. Achegando desta maneira unha visión fantasmagórica
do reino de Galicia.
Non faltaron as cantigas obscenas das que tanto gustaba o
público, como a cantiga de maldicir de Per o Viviaez ou
Afonso Eanes do Cotón dedicada a Marinha:
“E con este narizes meus”...
O ambiente caldeábase por momentos e Xoán pasou a
interpretar unha cantiga de maldicir de feitura propia
protagonizada por Domingo Caorinha e a soldadeira Marinha.
Cantiga inspirada noutra, de que xograr?
En pleno espectáculo, os músicos encontráronse
acurralados entre a parede e dous grupos de borrachos...
Mais cando a situación se t ornou extrema, comezouse a oír
unha canción que producía desacougo:
“En un vergier sotz fuella d‟albespi”...
Unha rapaza cantaba e tocaba a cítola. Er a Elvira. A súa
voz era tan fina e as palabras en occitano tan doces que...
todo o mundo volveu sentar aos poucos. Mesmo, os
integrantes da compañía cavilaron que era cousa de
meigallo. Elvira proseguía aquela alba na cal a luz do
abrente sorprendía dous amantes. Coñeces algún exemplo de
alba do cancioneiro medieval galego?

Manrique interrogou a Elvira logo do espectáculo para saber
máis dela. Elvira nunha das súas repostas criticou a danza de
Fadhila e os sirventés obscenos por noxentos.
Nuno enxalzou as calidades da moza como cantante e
recoñeceu que el ignoraba case todo das cansós provenzais.
Elvira falaba das cobras, das estrofas...
A parada en Burgos era obrigada. Ademais de ser un punto
clave no Camiño de Santiago, durante oito días a cidade íase
converter nun fervedoiro de xentes... A catedral burgalesa,
aínda sen rematar, ía acoller unha voda real: as segundas
nupcias de Fernando III.
No albergue do Sabio Hilario l evarían a cabo unha nova
representación na que participaría Elvira que considerou perigosa
a peza teatral: O conflito non viña tanto por representar un auto
relixioso... O risco era a sensualidade e, sobre todo, que a obra
promulgaba os beneficios do ascetismo... En que consiste este?
Aparece en escena María Balt eira que se dirixe a Elvira e lle di:
-Miña dona, o meu nome é María
Balteira... Todos os días organizamos
un pasatempo no que trobadores e
xograres compiten por ser os mellores.
Velaquí o meu ofrecemento: un
auditorio selecto que escoitará o voso
citolar.
Desta maneira, Nuno e Elvira
actuarían na corte. A sala encontrábase
ateigada de representantes da nobreza
e había un rebumbio considerable. A
vestimenta
dos
cortesáns
era
rechamante.
As
donas
portaban
vestidos de cores estridentes... A moda
como manifestación de clase.
María Balteira abría o paso naquela https://gl.wikipedia.org/
wiki/Maria_a_Balteira
aglomeración e Nuno e Elvira só daban
escoitado fragmentos das conversas...:
-Debemos facer un leva masiva. E construírmos naves, cómpre
avanzarmos polo Guadalquivir.
-Branca de Castela é nai do rei de Francia. Quen mellor ca ela
para sentar a Xoana no trono castelán?
-Chegou a hora en que o infante Afonso asuma plenamente as
súas obrigas na coroa...
Murmurios e conspiracións de palacio...
Ao cabo, María Balterira presentou a Nuno e a Elvira:
-Honorable señor, somos Nuno e Elvira, xograres e actores
ambulantes. Vimos para contribuír aos festexos das nupcias
reais. Escusade a miña torpeza na vosa lingua...
Na conversa intervén Martín Soares, á que se suma tamén Pero
da Ponte, quen alude a Lopo por ser o peor dos xograres
presentes...; e a quen Martim Soares ll e cantaba en ton de mofa
unha cantiga de escarnio:
“Foi a cítola temperar
Lopo, que citolasse”...
A situación tórnase incómoda para Nuno cando lle preguntan
polo seu apelido:
Aquí todos temos un apelido, non me digades que vos facedes
chamar como as bestas do cortello! Daquela Nuno dubidou. O seu
apelido era “Porco” e naquelas circunstancias daría lugar ás
chanzas do trobadores. Mais con axilidade responden ambos
Nuno de Vigo e Elvira de Dax. Non cabe dúbida de que o noso
protagonista non é outro que Nuno Porco, xograr activo no
segundo terzo do século XIII.
A antroponimia é a rama da onomástica que se encarga do
estudo da orixe e significado dos nomes propios de persoa, tanto
dos nomes de pía como dos apelidos a orixe e o significado.
Coñeces a orixe e o significado dos teus apelidos?
A orde de actuación era transcendental, pois naquelas
xuntanzas había cantigas de escarnio e maldicir, e os primeiros
en cantaren sempre quedaban a expensas dos ataques dos
últimos da lista e sen dereito a réplica.
Así, perante o abraio xeral, por saber ler, Elvira deu lectura á
orde de actuación:
Bernal de Bonaval e Lopo foron os primeiros en interpretar.
Con Martim Soares empezaron as hostilidades. O ambiente
caldeouse con Joâo Soares Coelho que
non dubidou en proferir as primeiras
obscenidades
da
sesión.
A
continuación
María
Balteira
interpretou unha cantiga de amor...
Pero García Burgalés preferiu mudar o
ton e atacou directamente a María
Balteira:
“María Negra, desventuirada!
E por que quer tantas pissas
comprar”...
E chegou a quenda de Nuno e Elvira:
En medio dun grande aplauso, os dous
situáronse xusto fronte aos reis... A
primeira cantiga de amigo que
escolleran era unha das poucas https://
creacións de Nuno, que normalmente begocris.files.wordpress.co
tocaba composicións alleas... Os seus m/2013/11/afc98-dosversos eran fermosos e na canción vihuelas.jpg
aparecía o mar...
“Irei a lo mar vee‟lo meu amigo;
Preguntá-lo-ei se querrá viv er migo,
E vou-m‟eu namorada”...
O auditorio ficara abraiado perante a v oz tenra e melodiosa de
Elvira. O efecto de que unha muller interpretase unha cantiga
de amigo dáballe moito máis realismo, pois estaban
acostumados a que fosen homes quen cantasen habitualmente.

A mare la tara be la

A seguir unha cansó triste que engadía a sensualidade da
dona que anhelaba deitarse e sentir nos seus brazos o corpo
espido do seu amante.
Nuno tamén estaba embargado pola emoción... Na
derradeira cobra, a moza lanzoulle unha mirada cómplice.
Nuno traduciu mentalmente os versos que xa coñecía e sentiu
que ían dirixidos a el.
“Belo amigo, amable e bondadoso,
cando vos terei no meu poder?
Podería xacer convosco un atardecer
E podería darvos un bico amoroso”.
Sen dúbida toda unha declaración de amor que se r epetiría
en sucesivas interpretacións, como se da vida real se tratar.
Así sucedería na actuación perante o rei interpretando unha
tenzón en occitano. E Nuno miraba constantemente a Elvira
que ás veces se ruborizaba...
En conversa privada cos reis, a raíña díxolle a Elvira:
Coñecedes moi ben os cantares da condesa de Diá e de
Garsenda de Forcalquier, a condesa de Provenza...
A nova raíña sospeitaba que Elvira era unha cátara fuxida e o
que menos desexaba o rei Fernando era aloxar unha herexe.
A Balteira tamén interrogou a Elvira sobre a orixe: Se en
verdade vides do país de Oc, sabede que vos envexo. Sempre
admirei a vosa terra, alí encontraríame feliz, respectaríanme
e trataríanme coma unha trobairitz... Xamais respectan o que
fago, nunca gaban as cancións que eu compoño. Róubanmas e
din que as escribiron eles. E namentres, eu, para sobrevivir,
debo soportar o fedor dos seus corpos decrépitos cando se
deitan comigo...
Estamos ante o feito da canción feminina que posiblemente
interpretarían elas...
Canto á aprendizaxe da arte de trobar, a trobairitz iniciou a
súa explicación sobre as cansós prov enzais... Tamén lle
engadiu: Os vosos cantares de amigo superan en fermosura
calquera trobar occitano....
O torneo co gallo da voda real ía realizarse nun vasto terreo
na ribeira do Arlanzón... Ao longo do perímetro a actividade
revelábase frenética. Unha chea de menciñeiros vendía herbas
e todo tipo de ungüentos... Os charlatáns prognosticaban os
vencedores do xogo por un pepión de vellón...
O feito preséntanos o xogo como el emento intemporal
derivado da ambición de gañar cartos de xeito doado.
Ao redor da liza apiñábanse casetas que albergaban tendas
de feirantes e locais para apostar... Tamén abundaban as
prostitutas e os comerciantes...
Nexo
Isahort convértese no nexo dos dous fíos:
Despois de moitas pescudas, por fin localizara a bruxa cátara
nun torneo. Isahort sorría...; mais maldiciu a súa sorte.
Aqueles idiotas burgaleses empezaran a empurrar cando se
atopaba a piques de apuñalar polas costas os xograres e
capturar a bruxa...
Fío 1
Amencía en Burgos e na pousada de Hilario dúas parellas
estaban a piques de emprender o camiño cara ao Cantábrico...
E a problemática lingüística
tamén encontra oco no decorrer
da trama novelada:
Somos ben afortunados de que o
rei Fernando ame a música e de
que o infante Afonso habitase
algún tempo en Galicia. Gustan do
meu país, vén se ve.
-Estás seguro diso? -preguntou
Elvira...-. A maioría dos cortesáns
eran casteláns. A vosa lingua só a
falaban os xograres e algúns
trobadores... En que escribe as https:estressoblog.wordpress.
leis (o rei). E a resposta foi com/2017/03/21/resena-lasciudades-de-la-edad-mediarotunda: en castelán.
Nuno na miña terra impuxeron henri-pirenne/
unha
lingua
estranxeira
(o
francés) e, aos poucos, a nosa (o occitano) está a esmorecer...
Cando cheguemos a Galicia verás que a nosa situación é
diferente.
-Vaivos pasar o mesmo que a nós. Sodes un simple
entretemento... Desapareceredes da face da terra e toda a
vosa cultura acabará ardendo en fogueiras!
Nuno estaba abraiado. Elvira esaxeraba, falaba dun futuro
imposible... Ou non?
Mentres a viaxe dos nosos protagonistas proseguía e cada día
que pasaba, as dúas parellas avanzaban máis pola montaña,
acercándose ao Cantábrico. Este feito debería de alegrar os
viaxeiros, pero Nuno xa non lles falaba aos demais. O xograr
repregárase en si mesmo, ao igual que Elvira, e Xoán e Delfina
refuxiábanse un nos brazos do outro. S emellaba daquela que
as cousas c omezaba a se r evirar, até o punto de que Delfina ía
revelar a súa verdadeira personalidade:
-Abonda coa comedia, o meu nome é certamente Delfina,
pero ninguén me chama desa maneira. Coñécenme como
Isahort.
O feito desencadeou o tráxico final de Nuno e a fuxida de
Delfina:
Elvira ergueuse agarrada por Xoán e aproximáronse ao xograr
agonizante. Ela axeonllouse e aloumiñoulle o pelo, chorando.
Nuno abriu a pálpebras e mirouna.
-Elvira. O único que lamento é non ver os teus ollos a
primeira vez que contemples o mar...
E nese momento Isahort cabalgaba ao galope cara a unha
aldea próxima... Alí agardaba un emisario que se encargaría
de levar o códice alén dos Perineos.

Chegada a noite, Elvira e Xoán permaneceron en silencio xunto
ao cadáver de Nuno, saloucando. Ao amen cer soterrárono e Xoán
comezou a interpretar, cun nó na gorxa, unha ca ntiga que Nuno
estaba a compoñer para Elvira:
“Nostro senhor, en que vos mereci”...
Entre lágrimas, Elvira decatouse de que a composición estaba
inspirada nela.
Deseguido, Elvira e Xoán retomaron a viaxe ata Santander, a
vista do mar no hori zonte animou os espíritos de ambos. O seu
obxectivo era liscar no primeiro barco que saíse rumbo a Galicia
do xeito que fose.
Nexo
A obsesión de Isahort era atopar os fuxitivos que xa levaban un
día de vantaxe O seu rastro perdérase no medio da serra e non
sabía onde recuperalo...
Isahort lográrao. No porto de Santander encontrábase amarrada
a súa derradeira oportunidade. Escapáralle á morte, pasara
frío... A bruxa e o xograr non fuxirían vivos...
Mais a Isahort as cousas torcéronselle debido á súa obsesión
vingativa, e un refa cho de vento guindouna ao mar. Mergullouse
estrepitosamente... Antes de abandonar o mundo dos mortais,
Isahort maldiciu por derradeira vez a súa sorte...
Fío 1
E por fin, a nave que os levaría rumbo a Galicia partiu. O vento
inchou as velas e a embarcación acelerou a súa marcha...
Durante a viaxe Elvira confesoulle o porqué da teima por
roubarlle o códice:
-O meu pai deume unha boa razón para fuxir, ordenoume salvar
a xoia máis prezada da miña terra.
Encomendoume gardala e protexela
coa miña vida... Ese códice re colle a
esencia do meu pobo, a súa beleza,
a súa lingua. É a nosa táboa de
salvación...,
porq ue
un
día
renaceremos.
-E Delfina rouboucho...
Mais Elvira amosoulle unha chea de
pergamiños soltos, engadindo que
todas as noites, mentres criades que
eu
ía
practicar
bruxería,
dedicábame a copialo como podía .
Nas vosas supersticións atopei a
mellor escusa para realizar o meu
labor tranquila. Non é unha http://
marabilla, non son un frade amanecemetropolis.net/lasamanuense, pero transcribín case trobairitz-mujerestodas as cancións e a súa notación trovadoras/
musical.
-Entón sabes escribir música?
-Son unha nobre occitana. E tamén son trobairitz. Manifestación
do papel das trobadoras o ccitanas na produ ción lírica medieval,
activas nos séculos XII e XIII.
Fío 2
-En razón do mandato que nos foi confiado para realizarmos as
inquisicións necesarias no burgo de Toulouse, e tras as
correspondentes dilixencias, manifestamos que os trinta e dous
acusados son, en verdade, herexes e están notoriamente
infectados co vicio herético... Así pois, vistos os precedentes, na
certeza de que os acusados pode n corromper os demais e que
buscan abater a fe da Igrexa romana, con denámolos a todos eles,
homes e mulleres, a prisión per petua, so reser va du nha pena
máis severa... Nós, G uillaume de Arnaud... ditamos esta sentenza
en Toulouse, en presen za
dos representantes do
pobo e do clero, o
vixésimo oitavo día das
calendas de setembro do
ano do señor de mil dous
centos trinta e sete,
reinando Luís, rei dos
franceses...
A sentenza, ditada por
Guillaume de Arnaud,
inquisidor pola fe de
Cristo e por obediencia á
Igrexa
de
Roma,
ilústranos
os
sucesos
A Inquisición de Goya
históricos coñecidos como
as Guerras Albixenses ou
Cátaras. Que coñeces deste conflito? Procura información sobre o
mesmo ou sobre a Inquisición en xeral e elabora as oportunas
conclusións.
O personaxe de Guillaume de Arnaud introdúcenos na vida
monástica:
O dominico Guillaume de Arnaud terminou as súas oracións ,
quitou o hábito e enfundou o camisón áspero e longo co que
durmía. Deitouse no leito... e daqu ela comezo u a teimar no feito
de converterse no “malleus hereticorum” que era o título que
todo bo inquisidor cobizaba.
Compartindo protagonismo temos a Guy de Lille, personaxe
bruto e avaricioso, de conduta xenófoba , que movid o polas súas
ansias de riqueza e a súa xenreira se con vertera no socio ideal de
Guillaume, pois semellaba odiar de tal maneira as xentes do país
de Oc que, se por el fose, a metade da poboa ción de Toulouse xa
estaría encarcerada.
De feito, as celas da prisión de Toulouse xa estaban ateigadas de
condenados pola Inquisición, persoas maltreitas que desprendían
un fedor insoportable; e entre elas Bernard Rosendus, pai de
Elvira, encadeado á parede da cela de brazos e pernas, ao que
interroga con extrema violencia:
-O que desexo saber é o que levou a vosa filla. Que era iso de
tanto valor que escondiades nas vosas dependen cias?.. Sei que é
un libro de esconxuros, un códice que garda segredos de
alquimia. Unha alfaia máis prezada que o propio ouro ... Estaría o
flamengo obsesionado polo esoterismo?
Vemos un cárcere con presos masificados, torturados e en
condicións infrahumanas.

Guillaume de Arnaud e Guy de Lille con versan sobre a situación no país de Oc
e recoñecen unha fraqueza : a fuxida de moitos herexes alén dos Pirineos. Ao
que Guillaume responde:
-Hai tempo que vimos reclamando u n
tribunal no reino de Aragón... Pero o rei
Xaime... utiliza os cátaros como infantería
nas súas guerras contra os mouros...
A con versa entre os dous céntrase en atopar
o códice, polo que van atando cabos. Daquela
Guy de Lille coméntalle que preto do paso de
Xaca, uns cabaleiros que se unirán en bre ve á
miña mesnada coincidiron nunha fonda cun
grupo de xograres e saltimbanquis. Os
artistas falaban nunha lingua chamada
galego... Non obstante, un dos músicos, unha
moza de cab elo rubio , cantou en occitano... https://gl.wikipedia.org/wiki/
Occitania
Estou certo de q ue esa muller é unha
perigosa feiticeira que levou consigo a única copia que existía nas terras de Oc
dun maléfico libro de alquimia... É cuestión de vida ou morte que a Igrexa
consiga atrapala e recupere ese códice demoníaco!
O plan púxose en marcha, contratarían un mercenario para lograr o seu
obxectivo, Isahort, un ser astuto e desapiadado, de orixes gascoas e castelás, a
quen a vocación asasina lle viña de familia.
Ante a perspectiva de éxito da encomenda, a ambición de Guy de Lille
medraba: converteríase no novo señor do país de Oc e, por que non, da nova
Francia que estaban a construír.
A estratexia de Guy de Lille baseábase no deber de coñe cer o inimigo. Por iso
saía á rúa para escoitar palabras en provenzal, cheirar o fedor dos seus futuros
administrados, reavivar o facho do seu odio flamengo e reafirmarse nas súas
conviccións... Había que espremer todos aqueles que falasen a primitiva lingua
de oc. Tal feito amosaba racismo lingüístico como me canismo de asimilación
cara á glotofaxia: Olla para eles, non son da nosa raza, a raza que conq uistará
o mundo. A súa fala fere os oídos de quen escoito (reflexión que amosa un
forte prexuízo estético cara á lingua minorizada). Mesmo se atreveron a
traducir a Biblia e a trobar no seu dialecto imperfecto (uso pexorativo do
termo). Ignorades que a vosa fin se achega, bastardos incultos. Se polo menos
soubésedes latín, malditos corruptores de linguas...
Afondan do na diglosia, o inquisidor Guillaume Arnaud manifestaba sen rubor
que o occitano é para o vulgo. Só podemos aspirar á excelencia en latín, a
lingua do coñecemento, o vehí culo das nosas ensinan zas. A planifica ción
asimilista da ensinanza estaba asentada no studium en latín, unha ferramenta
crucial para desterraren a lingua occitana... Fóra da aula, o prestixio do
occitano decaía ao n on ser utilizado polos mestres nin polos estudantes
foráneos. A lingua de oc levaba camiño de converterse nunha fala de
campesiños.
A infravaloración da lingua occitana leva a considerala unha especie de
dialecto: Só o latín era capaz de ascender da quela maneira aos ceos. Todo o
contrario dos berros en occitano... q ue ían, de nde a fogueira, directos ao
inferno.
Por outro lado, o Guy de Lille alquimista, aprendiz de Prometeo, vai
agromando ata que unha noite se propuxo dar o primeiro paso para crear un
homúnculo. En que consiste?
E Guy de Lille matinaba no momento en q ue Isahort lle trouxese o códice de
Rosendus, tal vez alí , atopase as instrucións exactas para as súas experiencia
esotéricas.
Na cela de interrogatorios da prisión, Guillaume Arnaud camiñaba en círculos
ao redor dunha anciá de guedellas brancas, axeonllada e en cadeada ao chan . O
dominico non daba creto . O prior da comarca, o líder de to dos os herexes, non
era un prior senón unha priora.
-Así que vós sodes Raymonde... Recoñezo que me sorprendestes. Debería ser
eu quen vos recordase as palabras da primeira carta de san Paulo a Timoteo?:
“As mulleres teñen que escoitar a instrución en silen cio, co n todo respecto .
Non permito que elas ensinen, nin
que pretendan impoñer a súa
autoridade sobre o marido: ao
contrario, que p ermanezan caladas ,
Porque primeiro foi creado Adán, e
despois Eva. E non foi Adán quen se
deixou seducir, senón que E va foi
enganada e caeu no pe cado. P ero a
muller salvarase, cumprindo os seus
deberes de nai, a condición de que
preserve a fe, no amor e na
santidade, coa debida discreción” .
O treito anterior reafirma a fonda
convi cción patriarcal e misóxina do
dominico, fiel á doutrina da Igrexa.
E por fin Guy de Lille vai coñecer a
https://www.mazarelos.gal/2020/10/08/
verdade sobre o Códice :
a-arte-de-trobar-unha-achega-aos-sons-Traio novas de Isahort, „messire‟!
medievais-galego-portugueses/
-O emisario chegou con este saco...
Entón Guy de Lille, nervioso, rachou
a bolsa e un pesado códice caeu ao chan.
-O libro máxico de Barnard Rosendus. O volume máis prezado da súa
biblioteca. Por fin é meu!..
O notario achegouse e leu en voz alta: “Art de trobar”.
-É un tratado que explica as técnicas de versificación e os xéneros poéticos...
Cheo de ira Guy de Lille púxose a berrar, putos occitanos! E tal era o estado
de excitación que afogou no seu propio vómito. A noticia correra coma o lume.
Arnaud sentíase frustrado e nestas que ve como un falcón desaparecía a unha
velocidade vertixinosa cara ao oeste, deixando o inquisidor só na súa torre.
Epílogo
O epílogo descríbenos unha escena idílica que nos recorda a simboloxía do
mar e as ondas das cantigas de amigo, quizais unha homenaxe aos poetas da ría
de Vigo e á figura de Martín Códax e as súas
“Ondas do mar de Vigo”
Elvira, sentada nunha praia, ollaba absorta
o movemento do océano, escoitando a súa
melodía. Xoán encontrábase a algúns pasos
dela... Ao tocaren terra, ela insistira en
coñecer o lugar on de habitara Nuno , preto
dunha aldea chamada Vigo...
-Que vas facer agora, Elvira?
-Encadernei estes pregos de pergamiño e
tentarei gañar a vida trobando...
O vento sopraba forte. Elvira ergueuse e
abrazou a Xoán. O xograr acariñoulle o https://www.google.es/search?
cabelo...
q=praias+de+vigo
-Por certo, nunca nos dixeches o teu
verdadeiro nome!
-Martine! -berrou, e logo murmurou para si: “lo mieu nom es Martine”.

