
1 Da presente série de documentos galegos medievais publicaram-se anteriormente dois contributos: o
primeiro nos núms. 69-70 (1º semestre de 2002), pp. 197-200, e o segundo nos núms. 75-76 (2º semestre
de 2003), pp. 239-244. Ao primeiro desses dois contributos precedentes (documento de 8 de Julho de 1253,
do mosteiro de Oia) fez referência Ana Isabel Boullón no seu trabalho de catalogação dos documentos gale-
gos em língua portuguesa redigidos até 1260 e editados (Ana Isabel BOULLÓN AGRELO, «Catálogo dos do-
cumentos éditos en galego anteriores a 1260», em: Cadernos de Lingua (A Corunha), núm. 26 (2004), pp.
5-46); mas  –prescindindo doutras críticas suas que não vale a pena rebater–  surpreende a estranha inad-
vertência da autora, que afirma que não indiquei em que arquivo se conserva o documento (“non indica o
arquivo de onde procede”: p. 22), quando na realidade bem claro assinalei ali, imediatamente depois da
edição do texto, que “É o documento 9 da pasta 1801 (que contém documentos pertencentes ao antigo
mosteiro de Oia) do Arquivo Histórico Nacional de Madrid” (p. 199). Antes da presente série, apareceu em
Agália outra série, de 12 documentos, publicados pelo professor Souto Cabo com o seu habitual rigor paleo-
gráfico e filológico: José António SOUTO CABO, «Documentos galego-portugueses medievais (I)», núm. 49
(Primavera 1997), pp. 25-41, e «Documentos galego-portugueses medievais (II)», núm. 54 (Verao 1998),
pp. 217-225.
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Apresento hoje um documento do mosteiro de Monfero, do ano 1289(1).
Mas, antes de nada, a fim de que se compreenda melhor o sentido de

apresentar uma dupla edição de cada documento (paleográfica e filoló-
gica), quero explicar, embora de maneira abreviada, em que consiste a
que chamo «edição filológica» (dado que a edição paleográfica não pre-
cisará maior justificação). Com esse intuito, detenho-me a seguir em dois
aspectos: em primeiro lugar, esclareço os critérios gerais em que se baseia
esse tipo de edição textual, e, em segundo lugar, apresento um resumo
do sistema fonológico da língua medieval (especialmente da época tro-
vadoresca) e das representações gráficas que adopto para cada fonema.

1. Que entendo por «edição filológica»

Chamo «edição filológica» uma transcrição que tenciona reproduzir a
língua medieval, de modo científico, para um leitor actual culto:

Documentos medievais galegos (3)
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– a língua medieval: isto é, os aspectos propriamente linguísticos:
fonologia, morfologia, sintaxe e léxico, prescindindo das representações
gráficas, pois a ortografia é um instrumento convencional, extrínseco à
língua em si mesma, e determinado por diversos factores de natureza
extra-linguística, como são a formação escolar e o ambiente cultural dos
escribas (assim, os textos romances medievais escritos em ortografia
árabe  –como são as carjas ou os escritos castelhanos e portugueses em
aljamia–  são transcritos hoje em alfabeto latino).

– de modo científico: portanto, sistemático e baseado numa análise
rigorosa da língua medieval.

– para um leitor actual culto: quer dizer, num sistema ortográfico que
coincida substancialmente com o actualmente vigente na língua culta
comum, na medida em que isto seja possível sem tergiversar a língua
medieval. (Ainda que possa parecer surpreendente, como acontece
também noutras línguas, o sistema ortográfico actual da nossa língua é
mais adequado para a língua medieval que para nenhuma das suas
variantes actuais).

Desde uma perspectiva filológica essa deve ser a meta última da
edição de textos medievais. Contrariamente à opinião talvez mais
divulgada, os outros tipos de transcrição (diplomática, semi-diplomática,
paleográfica...) devem considerar-se, desde o ponto de vista filológico,
como somente um primeiro passo prévio (o qual, sem deixar por isso de
possuir também o seu interesse científico  –nomeadamente no campo das
grafias: paleografia e ortografia–, não pode no entanto satisfazer o que
deve ser a tarefa de um filólogo).

A «edição filológica» dos textos exigirá no editor o conhecimento
filológico da língua medieval, ademais dos conhecimentos paleográficos.

2. O sistema fonológico medieval e a sua representação gráfica para hoje

Apresento a seguir um resumo do sistema fonológico medieval (espe-
cialmente da época trovadoresca), com a correspondente representação
gráfica adoptada na edição filológica.

Em primeiro lugar, enumero os fonemas, tanto vocálicos como con-
sonânticos (indicando as principais grafias de cada um).

Em segundo lugar, ofereço uma tabela das grafias, na ordem alfabética
tradicional, com os valores fónicos que cada uma quer representar; inte-
grados na mesma ordem alfabética aparecem os grafemas difonemáticos
(pois considero tais as vogais com til) e os dígrafos (ch, gu, lh, nh, qu, rr, ss).
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O sistema fonológico da língua trovadoresca

Depois do signo fonético da cada fonema (incluído entre barras, como
é habitual) indico entre parênteses em itálico os grafemas com que esse
fonema é representado na edição filológica.

a) Sistema vocálico

O sistema vocálico amostra a sua plena potencialidade em posição
silabicamente tónica: nesta posição aparecem 7 fonemas vocálicos. Pelo
contrário, em posição átona (e também em algumas circunstâncias espe-
ciais da posição tónica; por exemplo, quando se achavam travadas pelo
arquifonema nasal /N/, por exemplo: vento, tempo; ponte, sıa, dıes; e
quando formavam sílaba com a semivogal da mesma série, portanto em
ei e em ou, mas não em éu, êu, nem em ói, ôi) neutralizavam-se algumas
das oposições entre fonemas, de modo que resultava um número mais
reduzido de (arqui)fonemas: 5 nalguns casos, noutros 3, e noutros
somente 2.

Podemos, pois, distinguir quatro subsistemas vocálicos dentro do sis-
tema fonológico do vocalismo: de 7 fonemas, de 5, de 3, e de 2.

José-Martinho Montero Santalha
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2 Era mosteiro cisterciense masculino. Do que foi outrora o magnífico edifício monacal conserva-se em bom
estado a igreja e em estado ruinoso as restantes construções (agora em processo de restauração). Sobre a
história do mosteiro pode ver-se José Luis LÓPEZ SANGIL, Historia del monasterio de Santa María de
Monfero, A Corunha: Deputación Provincial 1999.

3 A documentação medieval do mosteiro de Monfero foi catalogada em ordem cronológica por José Luis LÓPEZ
SANGIL, «Relación de la documentación del Monasterio de Santa María de Monfero», em: Estudios
Mindonienses (Ferrol) 18 (2002), pp. 279-740; este documento tem aí o número 532 (p. 489); no resumo
do seu conteúdo deslizaram-se dois errores de transcrição: “Crecente” por “Goente”, e “dos Nebares” por
“dos Lavallos”.

260

3) 1289, Março, 6 (Monfero)

Pedro Suárez, cavaleiro morador em Goente [lugar da freguesia de Vilachá,
no actual concelho de Monfero, da província da Corunha], e a sua mulher Maria
Rodríguez doam ao mosteiro de Monfero (representado na pessoa do seu abade
Dom Nuno) quanto possuem no agro dos Lavalhos [hoje Os Navalhos], que se
encontra no couto de Monfero, na freguesia de Sanfiz (de Monfero).

O presente documento procede do antigo mosteiro de Monfero, situado no
actual concelho de Monfero, na parte setentrional da província da Corunha(2).

É o documento 19 da pasta 502 do Arquivo Histórico Nacional de Madrid(3).
Esta vez, ademais da dupla edição (paleográfica e filológica), ofereço

uma transcrição fonológica de todo o texto.

a) Edição paleográfica
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c) Transcrição fonológica:

José-Martinho Montero Santalha

b) Edição filológica
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d) Comentários

Não possuem valor fonético diferente:
– os dois tipos distintos de r;
– os três tipos distintos de s.
O arquifonema nasal implosivo /N/ em final de vocábulo aparece

representado aqui indistintamente mediante as três grafias que alternam
nos escritos medievais em língua portuguesa: -n, -m ou til sobre a vogal
precedente:

1) por meio de -n: en = em (linhas 1, 2, 7)
2) por meio de -m: alguim = alguém (l. 9), doaçom (linhas 2-3)
3) por meio de til: 
ã: chamã = chamam (l. 6), Sabã = sabam (l. 1), tã = tam (l. 5); 
bem (l. 5), vire = virem (l. 1); 
õ: doaçõ = doaçom (linhas 10, 12), dõ = Dom (l. 3), gééraçõ = geeraçom (l. 11),

rraçõ = razom (l. 5); 
cum = com (l. 6)

Linha 1. Goente, onde morava o cavaleiro Pedro Suárez, é o lugar
desse nome ainda hoje existente na freguesia de Vilachá, no concelho de
Monfero. Existe outro Goente, não longe daí: é uma freguesia (que tem
como orago São Martinho), a qual por sua vez tomou o seu nome de um
dos lugares que a constituem; agora está integrada no concelho das
Pontes de Garcia Rodríguez (na província da Corunha), mas até o último
quartel do século XX fazia parte do concelho da Capela. Em ambos os
casos, a etimologia do topónimo é a mesma: do lat. (VILLAM) GAUDENTI(I),
genit. de GAUDENTIUS / GAUDENTII antrop. m. ‘Gaudêncio’.

Linha 3. Era frequente o uso latinizante de -bb- em vocábulos que
apresentavam essa grafia na sua forma latina, como abbade ou sabbado;
mas o valor fonético de tal grafia era o de simples /b/; transcreveremos
portanto abade, sábado. Por vezes os escribas medievais faziam as conso-
antes duplas (especialmente ff e ss) muito juntas, até o ponto de que em
ocasiões fica a dúvida de se efectivamente se trata de consoante dupla ou
se antes é uma consoante simples com reforçamento ornamental do traço
principal. Por essa razão, a uma leitura desprecavida o bb pode parecer
lb; este tipo de falsa interpretação paleográfica é a que está na base de
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4 Partindo dessas transcrições erradas, José Luís Pensado creu realmente vivas na fala popular medieval as três
formas abade, abbade e albade, que conjecturou reflectirem o uso de distintos grupos de falantes, de dife-
rente nível cultural: “sus tres formas [abade, abbade e albade] obedecen a tres normas distintas y no son,
como podría pensarse, intentos poco afortunados para dar forma gráfica a una sola norma fonética; nada de
eso, las tres variantes debían tener igual vigencia: una en boca de los propios frailes, que con su espíritu
cultista tratarían de pronunciar la geminada, porque así se escribía; otra en boca de los legos, que seguirían
el tradicional camino de la simplificación de la consoante larga, como habían hecho en otras voces patri-
moniales, y otra representando un compromiso entre las dos anteriores, que hacía pasar el grupo geminado
a -LB-. Entre abbade y abade surge la solución intermedia albade” (José Luis PENSADO TOMÉ, Estudios eti-
mológicos galaico-portugueses, Salamanca: Universidad de Salamanca 1965, p. 9). Ao contrário destas
conjecturas, todos os indícios levam à conclusão de que na mesma pronúncia medieval tardia do latim na
península ibérica, tanto no caso de -bb- como no de outras consoantes duplas latinas (como -ff- ou -pp-), a
duplicação de consoantes era interpretada como um facto exclusivamente gráfico, com o mesmo valor
fonético que o das correspondentes consoantes simples.
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uma suposta forma albade, que algumas transcrições modernas de textos
medievais apresentam, mas que creio inexistente: na realidade trata-se
da grafia latinizante abbade(4).

Linha 5. Como acontece com frequência em casos similares de vogais
duplas em que corresponderia ir o til de nasalidade, a grafia gááça do manus-
crito resulta algo ambígua; entendo que, neste caso como noutros, a plica (ou
duplo acento) habitual sobre as duas vogais idênticas pretende indicar
também a dupla nasalidade, e que portanto se deve interpretar gãança.

A grafia correcta deve de ser razom (forma patrimonial procedente do lat.
RATIONEM; hoje razão ‘causa, motivo’), com -z- e não com -ç- como o manus-
crito oferece (raçom, que é forma semiculta procedente do mesmo vocábulo
latino, já bem documentada em época medieval; hoje ração ‘porção de ali-
mentos que corresponde num reparto’). Assim creio deduzir-se do sentido
exigido pelo contexto (‘tanto por compra como por ganho como por outra
causa qualquer’); essa confusão de grafias de dois vocábulos com o mesmo
étimo (e com conotações de significado próximas) foi frequente entre os
escribas medievais (também em castelhano), e neste caso o contexto propi-
ciava que na mente do escriba interferisse o sentido de raçom.

Linha 6. O agro dos Lavalhos é um terreno que se chama agora Os
Navalhos e acha-se imediato ao lugar de Goente pelo sul, na zona que
marca o limite entre as freguesias de Vilachá e Sanfiz.

Linha 7. O monte O Carivo aparece hoje como O Carívio: é um monte
(de uns 360 m. de altura) que se encontra imediato aos terrenos de Os
Navalhos pelo parte do sul.

Linha 14. Vilarboi é lugar da freguesia de Sanfiz (de Monfero), no
mesmo concelho de Monfero.

Sanjurjo é a vizinha freguesia de Sanjurjo de Torres, pertencente ao
concelho de Vilarmaior.

José-Martinho Montero Santalha
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