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Cantigas de Amor



Provença, séc. XI



Poesia palaciana (aristocrática)

Imitação provençal



Vassalagem



Cavalheirismo

Amor Cortês

Vassalagem amorosa

Idealização da mulher

Amor “platônico”

Coita (sofrimento amoroso) 



Vy eu donas, senhor, en cas d’ el-rey,

fremosas e que pareciam ben

e vi donzelas muytas hu andey

e, mha Senhor, direy-vos hua ren:

a mays fremosa de quantas eu vi

long’ estava de parecer assy

Come vós, e muytas vezes provey

sse veeria de tal parecer

algua dona, senhor, hu andey

e, mha senhor, quero-vos al dizer:

a mays fremosa de quantas eu vi

long’ estava de parecer assy

Come vós, e, mha senhor, preguntey

por donas muytas, que oy loar

de parecer, na terras hu andey,

e, mha senhor, poys mh-as foron mostrar,

a mays fremosa de quantas eu vi

long’estava de parecer assy. Joham Ayras de Santiago



Senhor, des quando vos vi

e que fui vosco falar,

sabed’ agora per mi

que tanto fui desejar

vosso ben e, pois é ssi,

que pouco posso durar

e moyro’m’ assy de chão;

porque mi fazedes mal

e de vós non ar ey al,

mha morte tenho na mão.

D. Dinis



Preguntar’vos quero por Deus, 

senhor fremosa, que vos fez 

mesurada e de bon prez, 

que pecados foron os meus 

que nunca tevestes por ben

de nunca me fazerdes ben. 

Pero senpre vos soub’amar, 

des aquel dia que vos vi, 

mays que os meus olhos en mi, 

e assy o quis Deus guisar, 

que nunca tevestes por ben

de nunca mi fazerdes ben. 

Des que vos vi, sempr’o mayor

ben que vos podia querer 

vos quigi, a todo meu poder, 

e pero quis Nostro Senhor 

que nunca tevestes por ben

de nunca me fazerdes ben. 

Mays, senhor, ainda con ben

se cobraria ben por ben.

D. Dinis



Senhor, eu vivo coytada

vida, des quando vos non vi

mays, poys vós queredes assy,

por Deus, senhor ben talhada,

querede’vos de min doer

ou ar leixade’m’ ir morrer.

Vós sodes tan poderosa

de min que meu mal e meu ben

en vós é todo, [e] por en,

por Deus, mha senhor fremosa,

querede’vos de min doer

ou ar leixade’m’ir morrer.

Eu vivo por vós tal vida

que nunca estes olhos meus

dormen, mha senhor, e por Deus,

querede’vos de min doer

ou ar leixade’m’ ir morrer.

Ca, senhor, todo m’ é prazer

quant’i vós quiserdes fazer. 

D. Dinis



Cantigas de Amigo



Criação lusitana

Origem folclórica

Eu lírico feminino

Tema: o amor pelo

“amigo”

Natureza:

metáforas eróticas

Estrutura: paralelismo e refrão



Ondas do mar de Vigo,

se vistes meu amigo!

e ai Deus, se verrá cedo!

Ondas do mar levado,

se vistes meu amado!

e ai Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amigo,

o por que eu sospiro!

e ai Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amado

por que ei gram cuidado!

e ai Deus, se verrá cedo!

Martim Codax
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Fui eu, madre, lavar meus cabelos

a la fonte e paguei’m’e eu d’elos

e de mi, louçana.

Fui eu, madre, lavar mias garcetas

a la fonte e paguei’m’eu d’elas

e de mi, louçana.

A la fonte (e) paguei’m’eu d’eles

aló4 achei, madre, o senhor d’eles

e de mi, louçana.

Ante que m(e) eu dali partisse,

fui pagada do que m(e) el disse

e de mi, louçana.

D. João Soares Coelho



— Ai flores, ai, flores do verde pino

se sabedes novas do meu amigo? 

ai, Deus, e u é?

Ai, flores, ai flores do verde ramo,

se sabedes novas do meu amado?

ai, Deus, e u é?

Se sabedes novas do meu amigo,

aquel que mentiu do que pôs comigo? 

ai, Deus, e u é?

Se sabedes novas do meu amado

aquel que mentiu do que mi á jurado? 

ai, Deus, e u é?

— Vós me preguntades polo voss’ amigo? 

E eu ben vos digo que é sã’ e vivo:

ai, Deus, e u é?

Vós me preguntades polo voss’ amado?

E eu ben vos digo que é viv’ e são:

ai, Deus, e u é?

E eu ben vos digo que é sã’ e vivo

e seerá vosc’ ant’ o prazo saido: 

ai, Deus, e u é? 

E eu ben vos digo que é viv’ e são

e seerá vosc’ ant’ o prazo passado 

ai, Deus e u é?

D. Dinis



Par Deus, coitada vivo:

pois non ven meu amigo:

pois non ven, que farei?

meus cabelos, con sirgo

eu non vos liarei.

Pois non ven de Castela

non é viv’, ai mesela,

ou mi’o deten el’rei;

mias toucas da Estela

eu non vos tragerei.

Pero m’eu leda semelho,

non me sei dar conselho;

amigas, que farei?

en vós, ai meu espelho,

eu non me veerei.

Estas dõas mui belas

el mi’as deu, ai donzelas,

non vo’las negarei:

mias cintas das fivelas,

eu non vos cingerei.

Pero Gonçalvez Portocarreiro



Quantas sabedes amar amigo, 

treides comig’a lo mar de Vigo 

e banhar’nos emos nas ondas. 

Quantas sabedes amar amado 

treides comig’a lo mar levado 

e banhar’nos emos nas ondas. 

Treides comig’a lo mar de Vigo 

e veeremo’lo meu amigo 

e banhar’nos emos nas ondas.

Treides comig’a lo mar levado 

e veeremo’lo meu amado

e banhar’nos emos nas ondas. 

Martim Codax


