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Notas&Comentários

FERRADURAS DE MÁ MORTE nA TRAgéDiA inESiAnA

As tragédias quinhentistas que têm por nó do conflito o assassínio 
de Inês de Castro (as inesianas) são quatro, duas portuguesas e duas 
espanholas: a Castro, evidentemente; a Tragédia mui sentida e elegante; 
e as duas do poeta galego Jerónimo Bermúdez — a Nise lastimosa e a 
Nise laureada. Em todas se ouve a certa altura um som de ferraduras. 
As ferraduras, que soam ao longe, mas se aproximam, são sinal aziago. 
São sinal de morte. 

O contrário não seria mais estranho. A ferradura é antes consi-
derada, em Portugal, em Espanha, na Alemanha, em Goethe, como 
amuleto benéfico. Dá sorte, sobretudo quando pendurada de pontas 
para cima, ou quando achada, ou quando roubada. Nas quatro tra-
gédias, sempre se evoca o som das ferraduras. E o que diz o som das 
ferraduras é que estão para suceder coisas muito más. De morte. E de 
mortes violentas. 

Decerto o pormenor, em si, não tem importância. Mas tem-na, ou 
tem alguma, que não deixe de ocorrer. Que sempre surja nas diferentes 
tragédias, nos mesmos sítios, nas mesmas palavras ou quase. Este por-
menor nunca foi relevado, no decurso da longa e azeda polémica que se 
travou, sobre a relação entre as diferentes tragédias e a sua autoria, e o 
valor de cada qual, a partir de meados do já passado século XX. 

Essa polémica teve, entre muitos outros efeitos, benefícios grandes 
para o esclarecimento das questões em aberto. Um deles foi o lança-
mento, em edição fac-similada, com a tradução francesa ao lado, da 
Tragédia mui sentida e elegante, por iniciativa e empenho do professor 
da Universidade de Montpellier, Adrien Roig. Os exemplares da única 
edição existente eram raríssimos. Essa edição fizera-se (diz o frontis-
pício) em 1587, e fora impressa por Manuel de Lira (não Lyra). A de 
Roig foi possibilitada pelo Centro Cultural de Paris (Fundação Calouste 
Gulbenkian) em 1971. 



144

A existência do problema, cujo interesse reaparece então com 
mais implicações, animou os estudiosos das letras ibéricas e do teatro 
ocidental, dentro e fora da Península. Assim, as «Primeiras tragédias» 
de Bermúdez, que tinham sido publicadas pela primeira vez em Madrid 
em 1577, e mais duas ou três vezes em Espanha (mas não represen-
tadas), foram cuidadosamente revistas, estudadas e prefaciadas por 
Mitchell D. Triwedi, professor da Universidade da Carolina do Norte, 
secção de Românicas; a edição foi impressa em Espanha, em 1975, em 
Valência, Artes Gráficas Soler, e distribuída a partir de Madrid, pela 
Editorial Castalia, que muito admiramos pelo imponente catálogo de 
que é distribuidora. 

Roger Bismut, que ensinou muito tempo no Liceu Francês em 
Lisboa, e terminou a sua carreira como professor da Universidade 
Católica de Lovaina, abordou a questão envenenada da prioridade, que 
opõe as tragédias portuguesas (Castro e Mui sentida) às de Bermúdez, 
e publicou, um livro intitulado António Ferreira, le plagiaire malgré lui 
(Bruxelas, edições Nauvelaerts, 1989) em que pretende, numa sucessão 
de miúdas e perturbantes análises, comprovar o título escolhido. A 
Bismut se deve outrossim uma vasta bibliografia sobre cultura por-
tuguesa, e sobre Camões; a sua tradução dos Lusíadas, que publicou 
em Paris, chez Laffont, é talvez a mais exata e decerto a mais corrente 
em França. Saída em 1980, ainda não deixou o catálogo da conhecida 
livraria. 

Justamente desejosa de luz imparcial no debate apaixonado que 
se tinha travado, a Fundação Calouste Gulbenkian promoveu uma 
reedição dos Poemas Lusitanos, seguidos da Castro, como em 1598. 
Confiou o trabalho de estabelecimento do texto a um especialista, já 
familiar do assunto, T. C. Earle, professor da Universidade de Oxford, 
que realizou, nomeadamente na sua anotação da tragédia, uma compa-
ração exaustiva e utilíssima com a Mui sentida. O livro saiu no último 
ano do século XX. 

Nos meios adequados em Madrid pensou-se então em ressuscitar, 
levando-as à cena, as Nises de Bermúdez. Como em seguimento do pro-
jeto, que devia revalorizar o teatro quinhentista, Alfredo Hermenegildo, 
muito versado em dramaturgia, organizou para a «Biblioteca Nueva» 
uma edição bastante bem prefaciada e anotada de três tragédias clássi-
cas: as chamadas Primeras tragédias españolas de Jerónimo Bermúdez, 
ou sejam a Nise lastimosa e a Nise laureada, seguidas do Átila furioso de 
Cristóbal de Virués. Esta última entra já pelo siglo de oro, exatamente 
em 1609. 

O editor insiste na importância que assumem nos conflitos 
respetivos os detentores do poder — Afonso IV, D. Pedro, Átila (rei 
dos Hunos) — como tínhamos tentado nós mesmos a respeito de 
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Afonso IV, na Castro, em juvenil conferência e artigo de 1952, que não 
escapou a T. C. Earle. A edição de Hermenegildo intitula-se El tirano 
en escena, com o subtítulo Tragédias del siglo XVI. Saiu em Madrid, na 
coleção «Clasicos de Biblioteca nueva», 2002. 

*

Após esta introdução necessária, detemo-nos na Nise lastimosa. 
O problema, que nos propomos analisar, surge no fulcro da tra-

gédia. No primeiro ato, já no longo monólogo do Infante se explicou o 
seu amor por Coimbra e a gravidade do conflito. No segundo, na corte, 
procurara-se a solução do sério caso. Havia que matar quem lhe dava 
ocasião. O Rei não queria, mas imita a atitude de Pilatos. Os conse-
lheiros eram implacáveis no que apresentavam como dever patriótico. 
Abala com o Rei uma cavalgada para Coimbra. A verosimilhança de 
consentir e participar o próprio Afonso IV em tal empresa não nos 
consta que tenha sido discutida.

A protagonista, linda Inês, só aparece no terceiro ato, como o 
Tartufo na comédia de Molière. A cavalgada terá sido noturna, e Inês 
despertou com negros pressentimentos. Teve um pesadelo, em que 
apareciam medos, como quando, a meio do caminho da nossa vida, 
se aventura o Dante pela selva escura. Felizmente a Ama apazigua a 
namorada inquieta. A ligação entre as duas faz lembrar a de Sofonisba 
e Ermínia na Sofonisba de Trissino. Esboça-se uma esticomítia da qual 
citamos três réplicas.

Doña Inés. — No sé que esta alma ve que tanto teme.
[…]
Ama. — ¿Por qué lloras el mal antes que venga?
Doña Inés. — Por que temo perder el bien qu’espera […]. 

A partir deste verso o diálogo encorpa, e sempre a Ama procura 
sossegar Inês, que reconhece:

Ay, ama mía, quien no te tuviera
Cuán mal llevara tales accidentes!

Mas também reconhece que aquele medo insensato nunca a afli-
gira a tal ponto. Oprime-a desta vez a angústia mais que antes…

Más de lo acostumbrado. Agora más
Temo, y no sé que temo.
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É então que entra em cena, e logo pega na palavra, o Coro. Qual 
Coro? Uma personagem designada assim, mas que é sozinha e não 
tem aparente relação com o Coro primero de Coimbranas (e depois 
Coimbresas), nem com o Coro segundo, que parecem aliás ser coletivos 
para final coral de atos declamados. Estoutro, se não Coro, fala em nome 
do Coro. É uma personagem atilada, bondosa, humanista e profética. 
Parece-se algum tanto com o Mensajero que, no quinto ato, anuncia ao 
Infante a morte de Inês. Não se entende aqui (terceiro ato) como é que 
soube aquilo que vai anunciar. Aliás, como o Mensajero, anuncia com 
rodeios, com hesitações. Como que faz render o seu papel… embora, 
logo de início, anuncie morte.

Portanto, queixou-se Inês, «Agora más / Temo y no sé qué temo». 
Não sabe. Dir-se-ia que o Coro começa por lhe dar uma pista. 

Assim, declama uma quintilha, que abre em hexassílabo, desenvolve-
-se em três decassílabos e fecha com o primeiro hemistíquio do quinto 
verso (que se reparte entre o Coro e Inês). Eis a quintilha:

Tristes nuevas mortales,
Tristes nuevas te traigo, ¡oh, doña Inés!
¡Oh, cuitadilla, triste! Oh, cuitadilla!,
Que no meresces tu la cruda muerte
Que presto te darán.

Está a perder tempo. Admira-nos, pois, como é que ele sabe da 
cavalgada. Mas sabe. E era portanto de dizer logo a Inês que fugisse. 
Não diz logo. Deixa-se enrolar numa esticomítia. Soberbo. Bermúdez é 
excelente na esticomítia. Onde é que aprendeu? Seja como for, gastam-
-se doze réplicas (curtas) nesse diálogo. Até que o Coro «deixa enten-
der» que vão morrer Inês e Pedro. O que não é verdade. Pedro não vai 
morrer, ao saber da morte da amante. A Ama, perante aquelas palavras 
sobre a dupla morte, faz um voto aflitivo que rompe a esticomítia: «No 
permita / Diós tanta desventura»!

E então o Coro completa o decassílabo. Vai emitir uma prova do 
que está a dizer com rodeios. Tem para trás as palavras «Dios tanta 
desventura». E, completando o verso, entra então nos factos. Falando 
para Inês:

Cerca viene
La muerte que te busca. Ponte en salvo.
Huye, cuitada, huye, que ya suenan
Las duras herraduras. Gente armada
Correndo viene. Aquí viene a buscarte
El Rey, determinado, ¡oh, desdichada!,
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De descargar su saña en ti. Tus hijos
Asconde si hallas donde. No les queda
D’estos tus hados parte. 

Esplêndida tirada! Bermúdez adora a repetição, a rima insinuada, 
a rima interna, a rima consecutiva, a rima à distância, que mal se per-
cebe… Às vezes calha-lhe mal. Aqui passa, calha bem. Condiz com a 
aflição que o enredo exprime. Ou talvez tudo isso aconteça ao poeta 
por graça da musa. 

Primeiro, uma espécie de terceto. 3+6+3: «cerca vie(ne)» + 
«la muerte que te bus(ca)» + «Ponte en sal(vo)»… Depois repeti-
ção de um ditongo: uy, cui, huy, ya, ue. Aparece a rima consecutiva 
que terá uma longa história: «duras herraduras». No verso seguinte 
«viene»/«viene». A rima ada surge no terceiro verso («cuitada»), no 
seguinte: «gente armada»; passa ao masculino: «rei determinado»; 
volta ao feminino: «Inés desdichada»… Finalmente uma rima interna 
que nenhum ouvido deixará de perceber: «asconde si hallas dónde»… 

Esta abundância, este exagero (em que aparecem incluídas as 
«duras ferraduras», rima consecutiva e apoiada) evolui num grito 
lancinante de Inês, em que duas palavras — uma final, outra inicial — 
prolongam em eco débil as rimas do Coro: «ventura» e «dónde». 
Reproduzimos:

¡Oh, sin ventura!
¡Oh! sola sin abrigo! Señor mío,
¿Dónde estás, que no vienes? Quién me busca?

Em resposta, uma palavra só do Coro, mas do maior efeito: 
«El-Rey». O «señor mio» é D. Pedro. Mas a resposta do Coro é a 
pior possível na circunstância. O laconismo põe termo à abundância e 
à esperança. Quem busca Inês é o próprio Rei.

*

Quando Bermúdez logra um achado, quando encontra a fórmula 
que lhe parece bem, adequada, expressiva, não a deixa isolada onde ela 
lhe surgiu. A poesia é o casamento feliz de um som com um sentido. 
A fórmula vai voltar. Toma conta de Bermúdez. Uma vez, duas vezes, 
três, um número de vezes que acaba por produzir o enfado do leitor. 

O exemplo mais típico dessa fraqueza é a rima «cielo»/«suelo», 
nesta ordem, ou na inversa. Aparece pela primeira vez nos versos 15-16 
da Lastimosa, como rima ao meio. Ao começo do elogio de Coimbra, 
que faz D. Pedro? Reproduzimos.



148

Allí el esmalte del florido suelo
más que estrellado cielo representa.

Aparece depois, repetida e diversamente, um quase incrível 
número de vezes. Limitar-nos-emos a destacar a apoteose desta rima, 
que sobrevém na Laureada.

D. Pedro é rei na terra. Deve sempre proceder como indica o rei do 
céu. Assim, céu e terra andarão em paz com os reis respetivos: para isso 
o rei da terra deve repartir, na sua terra, quanto recebe do rei do céu, e 
as gentes da terra andarão, nesse caso, tão felizes, que a própria terra se 
tornará um céu aberto.

A versão portuguesa não produziria o mesmo efeito, porque a lín-
gua não oferece a rima que permite a arenga espanhola. Obrigamo-nos 
por isso a transcrever. O que se deseja é:

Que el rey del suelo con el Rey del cielo,
Y cielo y suelo con sus reyes anden
Tan acordados y tan avenidos
Que lo que el rey del suelo acá rescibe
Del Rey del cielo, al suelo lo reparta;
el suelo a su rey haga tal retorno
Que ya no suelo sino cielo sea.

Com as «duras herraduras» não se proporcionava tal ladai-
nha. Mas Bermúdez gostou da consonância. E não a usou apenas na 
Lastimosa. Mesmo sem coro-adivinho, achou situação em que lhe pare-
ceu indicado, forçando um pouco, encaixar a fórmula na Nise laureada.

*

Portanto D. Pedro chegou, com o rei de Castela, seu homónimo, 
ao concerto «duro e injusto», de que fala Camões (III — 136). Até o 
primeiro adjetivo do concerto camoniano parece propiciar as «duras 
herraduras», que serão outras. Como na Lastimosa, mas não menos de 
má morte. Antes pelo contrário. 

Já vêm, pois, a caminho González e Coello, provavelmente a 
cavalo, escoltados por guardas também montados, e seguidos de pere-
grinos, a pé, que não querem perder o espetáculo em preparação. Vão 
ser recebidos numa fortaleza ou masmorra, cujo Alcaide (sic) os espera 
com impaciência. Um dos guardas da fortaleza já até lhes saiu ao cami-
nho, e conseguiu vê-los de perto e falar-lhes. Responde ao Alcaide:
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[…] hallelos cuales tú verás agora
Que ya suenan las duras herraduras,
Aunque vienen a pie los peregrinos.

«Ya suenan las duras herraduras». O mesmo verso que na Lasti-
mosa, na boca do Coro, ao aproximar-se a cavalgada real.

*
 
Esta evocação da Laureada de Bermúdez não nos serve senão para 

explicar a própria fidelidade do autor às fórmulas que lhe parecem bem 
achadas e o exagero dessa fidelidade que leva a repetições escusadas 
e desagradáveis. O que, na verdade, nos interessa é a comparação das 
tragédias da morte de Inês, ou seja, além da Lastimosa de Bermúdez, 
a Mui sentida e elegante (a propósito: «elegante» porquê?) e a própria 
Castro. É nestas duas últimas, por conseguinte, que nos falta considerar 
como aparece, se aparece, a fórmula em estudo. 

Ora, de facto aparece, e já isso é significativo, e aproxima as 
três tragédias em questão, após a breve digressão que fizemos pela 
Laureada. Começamos pela Mui sentida. São as duas falas do Coro que 
nos interessam: o primeiro aviso, e depois a que encerra o decassílabo 
em foco: «ya suenan…» 

Pomos lado a lado a quintilha inicial:

Lastimosa 
Tristes nuevas mortales,
Tristes nuevas te traigo, ¡oh, doña Inés!
iOh, cuitadilla triste! iOh, cuitadilla!,
Que no meresces tú la cruda muerte
Que presto te darán.

Mui sentida 
Tristes novas cruéis,
Novas mortais te trago, dona Inês,
Coitadinha de ti, ó coitadinha,
Que não mereces tu a crua morte
Que assim te vem buscar.

Correspondência quase total. Mas procuremos la petite bête. 
Poderá dizer-se que o português atenua: que «mortal» (espanhol 

«mortales») é pior do que «cruel» (português «cruéis»). Azar! O 
adjetivo «cruda» («cruda muerte») aparece no penúltimo verso 
espanhol; e o português corresponde à letra, especificando que a «crua 
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morte» ASSIM vem buscar Inês (versos 5 e 6). Mas ASSIM como? Em vez 
de ASSIM, o espanhol tem PRESTO… E, na verdade, Inês será assassinada 
dentro em pouco. Na mais favorável das hipóteses, ASSIM referir-se-ia 
à cavalgada, às ferraduras… PRESTO convém mais ao texto que ASSIM. 

Passamos à segunda estrofe do Coro, começando semelhante-
mente por comparar versão espanhola (Lastimosa) e versão portuguesa 
(Mui sentida). 

1. Cerca viene
2. La muerte que te busca. Ponte en salvo.
3. Huye, cuitada, huye, que ya suenan
4. Las duras herraduras. Gente armada
5. Corriendo viene. Aqui viene a buscarte
6. El Rey, determinado, oh, desdichada!
7. De descargar su saña en ti. Tus hijos
8. Asconde si hallas donde. No les queda
9. D’estos tus hados parte. 

1 . … …Vem mui perto
2. Não te tardarà muito, põe-te em salvo,
3. Fuge, cuytada, fuge que já soam
4. As duras ferraduras que te trazem
5. Correndo a morte triste, gente armada
6. Correndo vem senhora em busca tua.
7. El-rei te vem buscar, determinado
8. De em ti vingar sua fúria, vee se podes
9. Esconder teus filhinhos, ha lhe empeça,
10. Parte dos teus maus fados.

A tirada em português estende-se um pouco mais que em espa-
nhol. E, por defeito de fotografia, não se sabe se o sujeito do primeiro 
verbo («vem») é singular ou plural. Em espanhol não há dúvida. O 
sujeito está expresso. É singular. É «la muerte» que vem buscar Inês. 
Em português não se sabe o que «vem muy perto», o que não tardará 
muito. Roig lê: «vem». Por outro lado não estamos certos de que 
«põe-te em salvo» seja bom português. Mas o pior é o que concerne 
as «duras herraduras». 

O espanhol faz ponto final após «duras herraduras». A propo-
sição está perfeitamente correta. O sujeito são as «herraduras». Mas, 
em português, a frase continua. Ora, as «duras herraduras» não trazem 
coisa nenhuma; não são elas que correm e ainda menos que trazem a 
morte triste… Quem «correndo viene» é a «gente armada». A gente 
armada é que vem buscar Inês. Agora entendemos: para dar sentido 
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ao troço, o português teve de repetir «correndo». As ferraduras, 
«correndo», trazem a morte triste; a gente armada, «correndo», vem 
buscar Inês. Por isso o fragmento português «cresceu» de um verso 
relativamente ao espanhol, como começámos por assinalar.

Na verdade descobre-se um erro, um descuido, no que se parece 
muito com um lapso de tradução. De toda a aparência foi o português 
da Mui sentida que partiu do espanhol da Lastimosa, e aqui interpretou 
mal, caindo numa incongruência. 

A correspondência do final da fala é também discutível. «No les 
quepa / d’estos tus hados parte». Aparece em português, «Não lhe 
empeça / Parte de teus maus fados». «Lhe» refere-se a um plural 
(«filhinhos»), mas parece hoje no singular. Pode até ser contrassenso 
(como forma de «impedir», e de «caber»). «Empeça» não faz sen-
tido, a menos de se entender por «caiba». Que não caiba, aos filhos 
de Inês, peripécia do que é o destino dela.

*

A Castro coincide (nos passos aduzidos) com a Mui sentida, salvo 
em pormenores sem importância. Como a Lastimosa e como a Mui 
sentida, trata a protagonista de Inês, e não de Castro. É a única a meter 
três vezes «triste» na quintilha; «triste» é um adjetivo de presença 
abundantíssima desde a Lastimosa; substitui «coitadinha» por «coi-
tada», e «crua» por «cruel». Tudo isto não é nada. 

Na tirada maior, deixa o singular em «vem mui perto». Conserva 
«põe-te em salvo», e, desgraçadamente, o passo das duras ferraduras. 
Como um emblema.

Foge coitada, foge, que já soam
As duras ferraduras, que te trazem
Correndo a morte triste.

Quando o Coro fala nos filhos de Inês, diz «vê se podes / salvar 
também teus filhos». Nada de rima interna, que também não apa-
rece na Mui sentida (nas Nises: «asconde si hallas dónde»), mas um 
advérbio a mais. Salvar «também» seus filhos. Escondê-los antes de… 
entende-se. Salvar-se a si e também os filhos perde em verosimilhança.

Mas, o pior de tudo são as ferraduras a correr. Aparecem no seu 
papel na Lastimosa e na Laureada. Mas na Mui sentida e na Castro, 
sobrevém o mesmo dislate. Significativo? 

António Coimbra Martins


