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Um novo romance na tradição moderna portuguesa 
em versões de Tamar

Ana Sirgado1

IELT / Universidade Nova de Lisboa

RESUMO

Algumas versões portuguesas do romance bíblico Tamar (IGR: 0140) integram fórmulas 
próprias de La penitencia del hermano incestuoso (IGRV: 0121), um tema vulgar devoto cuja 
preservação pela memória nacional estava ainda por identificar. A presença deste roman-
ce em actualizações poéticas de Oviedo, da Galiza, de Leão, de Zamora e de Salamanca já 
havia sido analisada por Salazar (1995, 2015), que destacou tanto a existência autónoma 
do tema em território espanhol, como a incorporação do respectivo discurso poético em 
formas contaminadas de outros romances. Por conseguinte, o presente estudo tem como 
objectivo analisar este novo testemunho português, bem como o papel desempenhado pela 
contaminação, um fenómeno de reelaboração poética do romanceiro tradicional, na preser-
vação de temas raros deste género pan-hispânico.

PALAVRAS-CHAVE

Romanceiro vulgar; romanceiro tradicional português; Tamar; La penitencia del hermano 
incestuoso; variação; contaminação.

ABSTRACT

Some Portuguese versions of the biblical ballad Tamar (IGR: 0140) use verses of the ro-
mance vulgar La penitencia del hermano incestuoso (IGRV: 0121), whose preservation by the 
national memory was yet to be identified. The presence of this ballad in versions of Oviedo, 
Galicia, León, Zamora and Salamanca was examined by Salazar (1995, 2015), who underli-
ned the autonomous existence of the theme on Spanish territory, as well as the incorpora-
tion of its poetic discourse in other ballads’ versions. Therefore, this study aims to analyse 
both this new Portuguese manifestation and the role played by contamination, a process 
of traditional poetic variation, on the survival of rare ballads of this pan-Hispanic genre.

KEYWORDS

Romancero vulgar; Portuguese balladry; Tamar; La penitencia del hermano incestuoso; varia-
tion; contamination.
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A Teresa Araújo, que me tem ensinado o romanceiro

O romanceiro vulgar ocupou, durante um largo período, um espaço marginal na histó-
ria dos estudos romancísticos. Flor Salazar, uma das investigadoras que mais tem contri-
buído para o reconhecimento deste subgénero, destacou a marginalidade do romanceiro 
vulgar no âmbito dos trabalhos sobre a tradição moderna da balada pan-hispânica e a parca 
atenção que lhe foi concedida pelos respectivos estudiosos em detrimento dos romances 
velhos e de outras questões teóricas relacionadas com a tradição antiga (Salazar, 1995: 
67). Esta apreciação crítica deveu-se, sobretudo, à origem letrada tardia deste subgénero, 
à sua poética e elementos estilísticos próprios, ao objectivo e aos temas desenvolvidos, 
distantes do espírito cavalheiresco do romanceiro velho e dos conflitos inerentes ao uni-
verso medieval em que este teve origem. De facto, as composições vulgares, inicialmente 
impressas em folhetos de cordel e cantadas por cegos que percorreram as localidades da 
Península Ibérica de finais do século XVI ao início do século XX (Catalán, 1997: 332), des-
tinavam-se à comercialização e pretendiam, logo, impressionar o vulgo pela exposição ao 
estranho, ao extraordinário e ao inacessível, para utilizar as palavras de Catalán (1999: 
xxix), partindo, no entanto, de uma realidade com a qual os seus destinatários se pudes-
sem identificar. Desenvolvem relatos de crimes violentos (assassinatos, parricídios, en-
tre outros), de envolvimentos incestuosos, e dedicam-se também, no que ao romanceiro 
vulgar devoto diz respeito, às descrições de milagres ou da expiação daqueles crimes por 
meio de duríssimas penitências (Ferré, 2000: 38-39), para dar apenas alguns exemplos.

Não obstante as características que os distinguem dos temas de ascendência medie-
val e o carácter mais tardio do seu processo de tradicionalização, alguns romances pro-
cedentes da reelaboração poética destes relatos de cegos integraram a cadeia de trans-
missão tradicional, adaptando-se, com o decurso do tempo e dos sucessivos actos de 
recitação-memorização dos cantores romancísticos, à poética, linguagem e gramática do 
romanceiro tradicional. O presente estudo centra-se na análise do exemplo de uma mo-
dalidade particular deste processo. A saber, a incorporação, na memória colectiva, de 
motivos e fórmulas próprias de romances vulgares em temas tradicionais por meio do 
fenómeno da contaminação. 

Refiro-me nomeadamente ao romance vulgar La penitencia del hermano incestuo-
so (IGRV2: 0121) que relata o envolvimento incestuoso entre uma figura masculina e a 
irmã, da qual resulta descendência múltipla e, por último, o infanticídio. A derradeira 
sequência do tema revela a possibilidade de redenção póstuma do protagonista mediante 
o cumprimento de uma longa e dura penitência. Este romance encontra-se coligido no 
catálogo El romancero vulgar y nuevo de 1999 e Flor Salazar identifica um acervo de nove 
versões na tradição moderna, inteiramente recolhido em território espanhol: quatro poe-
mas autónomos que desenvolvem a totalidade do enredo do tema, procedentes de Leão, 
Zamora e Salamanca, um poema fragmentário e os restantes quatro testemunhos corres-
pondentes à presença em formas contaminadas de outros romances —La penitencia del 
rey Rodrigo (IGR: 0020), de declarada antiguidade, e temas vulgares como El cura sacrílego 

2. A sigla IGRV tem sido utilizada para distinguir o romanceiro vulgar no contexto do Índice general del romancero 
(IGR) (Salazar, 2015: 449).
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(IGR: 0083) e El robo del Sacramento (IGR: 0079) (Salazar, 2015: 454-455)—, sem que 
lhe tenha sido reconhecida qualquer representação portuguesa (Salazar, 1999: 401-402).

No entanto, La penitencia del hermano incestuoso é preservado em contaminação no fi-
nal de versões transmontanas do romance bíblico Tamar (IGR: 0140)3. Nem este engaste 
nem a existência do romance vulgar na tradição portuguesa se encontravam ainda ins-
critos nos respectivos volumes bibliográficos de referência, como Fontes (1997) ou Ferré 
/ Carinhas (2000) —instrumentos basilares nos quais podemos agora fundar uma reno-
vada busca de ocorrências textuais inéditas. Estas actualizações poéticas contaminadas 
de Tamar revelam, por isso, a recolha de um novo romance vulgar devoto em território 
nacional. Vejamos quais as causas e quais os efeitos poéticos, semânticos e interpretati-
vos desta incorporação pelo tema bíblico.

A tradição moderna de Tamar, recriação romancística da narrativa bíblica sobre a re-
lação incestuosa entre os filhos do rei David, Amnón e Tamar, do Segundo Livro de Samuel 
(2 Samuel, 13), foi amplamente analisada por estudiosos como Manuel Alvar, Marguerite 
Mizrahi Morton, Diego Catalán ou Rodrigo Bazán Bonfil, que destacaram, sobretudo, a 
variabilidade textual das sequências finais do romance, por oposição ao núcleo relativa-
mente estável da intriga. Este núcleo apresenta o conflito inicial decorrente do desejo de 
Amnón por Tamar, desenvolvendo, de seguida, o ardil preparado por esta figura masculi-
na para atrair a irmã aos seus aposentos, a consequente violação e, no arquivo tradicional 
português do tema, por exemplo, a manifestação de repúdio do protagonista pela vítima, 
após a realização dos seus intentos.

Por sua vez, o elenco das possibilidades de desenlace adoptadas pelas diferentes tra-
dições modernas que preservam o tema revela a aceitação de múltiplas soluções para 
estes episódios, regidas pelas mundividências e sistemas ideológicos ou morais destas 
comunidades. A tradição sefardita finaliza os seus poemas com o encontro entre Tamar e 
o irmão Absalón e a garantia de vingança por parte deste, à semelhança do relato bíblico 
e do corpus antigo do romance. De facto, apesar de os textos quinhentistas e seiscentistas 
hoje disponíveis não serem reconhecidos enquanto antecedentes directos da actualiza-
ção moderna de Tamar (Armistead, 1982: 101), esta reelaboração romancística das cenas 
bíblicas adopta a mesma solução: a morte de Amnón às mãos de Absalón4. O índice das 
composições sefarditas coligidas no Archivo Menéndez Pidal, elaborado por Armistead 
(1978: 216-217), demonstra a estabilidade da cena final, conforme foi sublinhado igual-
mente pelos críticos que se dedicaram ao estudo desta tradição: Alvar (1970: 236); Bazán 
Bonfil (1996: 62); Bénichou (1968: 113-114); Librowicz (1980: 35).

3. Veja-se Ferré (2000: 411-412, 414-415 e 415-416).
4. Os séculos XVI e XVII legaram-nos três composições deste tema. “Vn hijo del rey Dauid / namoro se de su her-
mana” foi publicada na reimpressão de 1566 dos Romances nvevamente sacados de hystorias antiguas de la crónica de 
España por Lorenço de Sepulueda…, em Antuérpia, por Philippo Nucio (Rodríguez-Moñino, 1969: 323), depois de ter 
integrado a primeira edição s.a. desta obra, hoje perdida (Rodríguez-Moñino, 1969: 297), e é, na verdade, a única 
que concretiza a morte de Amnón: “Absalon quando lo tuuo / en su hato y su cabaña / mando lo matar alli / por 
vengar dela su hermana / y assi fue muerto el Amon / y Thamar quedo vengada” (Armistead, 1982: 101). O segun-
do texto, incluído no manuscrito sevilhano Poesías del siglo XVI (Ontañón de Lope, 1961) da biblioteca da Hispanic 
Society of America e que pode ser datado, segundo Paciencia Ontañón de Lope, de entre 1560 e 1568, termina com o 
ataque de Amnón a Tamar e o último poema, publicado na segunda parte do volume Primavera y flor de romances de 
1629, contempla a promessa de vingança por parte desta figura feminina, embora não a realize (Durán, 1849: 299).
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No restante contexto da balada pan-hispânica, os desfechos admitidos são diversos 
(Alvar, 1970: 209-211; Bazán Bonfil, 1996: 66-69; Catalán, 1997: 245-247; Morton, 
1979: 308-311). Detenho-me especialmente na exemplificação das regiões espanholas 
que fazem fronteira com o território português a norte e a nordeste, por coincidirem 
também, em grande medida, com a actualização autónoma de La penitencia del hermano 
incestuoso. Assim, em versões da Galiza, segundo Valenciano (1998: 289-291), são três as 
alternativas: a protagonista implora uma intervenção divina que puna Amnón, o proge-
nitor sugere o matrimónio dos irmãos ou o envolvimento incestuoso resulta na gravidez 
de Tamar, descrita com recurso aos versos contaminados do romance La infanta preñada 
(IGR: 0469). Em poemas leoneses, a protagonista expressa o desejo de morrer ou escolhe 
esse destino (Catalán, 1991: 62 ou 72), porém, noutros casos, a morte do irmão às mãos 
do progenitor é tida por excessiva pela figura feminina (Catalán, 1991: 70). Em Zamora, 
por exemplo, o pai (e rei) propõe à filha o sigilo e o retiro num convento (Catalán, 1991: 
61 ou 74). Um número significativo de composições leonesas (tal como na Galiza) ter-
mina com a intervenção de entes sobrenaturais, subsequente ao pedido de uma punição 
celeste como réplica ao desdém e inoperância paternos:

20  En el medio del camino   con su padre se encontraba.
 – ¿Cómo queda mi hijo,   mi hijo cómo quedaba?
22 – Su hijo bueno queda,   pero yo vengo enojada.
 – Como mi hijo quede bueno,   tus enojos no son nada.
24 – ¡Haga justicia el cielo,   que en la tierra ya no se halla!
 Vinieron tantos demonios,   todos por la puerta entraban;
26 uno carga con él,   otro carga con la cama,
 en el medio de la sala   sólo quedaba la almohada
28 y viniera un diablín cojo,   también con ella cargaba.

(Catalán, 1991: 68)

É igualmente transversal a estas áreas o silêncio de Tamar perante a agressão e a 
revelação da gravidez por meio da contaminação com o tema de mulheres seduzidas La 
infanta pre ñada (Catalán, 1991: 59, 69 e 75; Petersen, 1982: 201-217), que obteve espe-
cial fortuna5.

Na expressão autónoma da tradição portuguesa de Tamar, que conhece apenas dez 
versões deste romance provenientes, na totalidade, de Bragança (Ferré / Carinhas, 2000: 
34), a sequência final também varia, ainda que o sentido do desfecho seja sempre o da 
condenação dos actos do protagonista e o da respectiva punição. Com efeito, nos poemas 
não contaminados, a personagem feminina geralmente clama por justiça6:

5. Este elenco de soluções para o enredo de Tamar corresponde também, em geral, às que são adoptadas no restan-
te contexto da balada pan-hispânica (Alvar, 1970: 209-211). A crítica revelou ainda que este nascimento posterior 
de um descendente originou, em alguns casos, a presença contaminada de versos do romance La infanta parida 
(IGR: 0138) (Viejo Sánchez, 2000: 258).
6. Além dos versos acima transcritos, este clamor dirigido aos céus é desenvolvido igualmente por outras versões 
de Leão (Catalán, 1991: 63 ou 67) e também por actualizações poéticas da Galiza (Schubarth, 1986: 211; Valen-
ciano, 1998: 291), de Zamora (Petersen, 1982: 215) e de Salamanca (Alvar, 1970: 208).
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18 – Justiça do céu me valha,   que na terra não na havia!
 Mano que esforça uma mana   grande castigo mer’cia!

(Ferré, 2000: 410)

Ou, na réplica a este pedido, o progenitor destina ao filho a sentença de morte:

20 Vai pelos paços d’ el-rei   chorando a linda Tomásia,
 esguedelhando os cabelos   e esbofeteando a cara.
22 Ouvira-a el-rei seu pai   de altas torres onde estava:
 – Que tendes, Tomásia linda,   que tendes, linda Tomásia?
24 – Quando os meus me desonram,   de quem hei-de ver-me  

[honrada?
 – Calai-vos, Dona Tomásia linda,   calai-vos, linda Tomásia;
26 amanhã por estas horas   já estareis bem vingada!
 Nos cacos da sua cabeça   bebereis a água clara!

(Ferré, 2000: 412)

Por outro lado, as versões contaminadas aludem ao castigo divino do protagonista 
com recurso a fórmulas próprias do romance La penitencia del hermano incestuoso, con-
forme evidencia o cotejo com as actualizações espanholas deste tema, recolhidas em 
Salamanca (El Payo e Corporario, respectivamente):

 – Le ha dado de penitencia   que vayan a Roma le ha dicho,
 bebiendo las aguas turbias   y dejando los claros ríos;
 cogiendo angostas veredas   y dejando anchos caminos;
 comiendo pan de centeno,   dejando los ricos trigos;
 comiendo carne de perro,   dejando la de cabrito;
 durmiendo en cama de bronce,   de cabecera un espino;

(apud Salazar, 2015: 463)

 – Váyanse descalzo a Roma   desempedrando el camino;
 comiendo carne de perros,   dejando la de novillos;
 bebiendo las turbias aguas,   dejando los claros ríos;
 comiendo pan de cebada,   dejando el bueno de trigo.

(apud Salazar, 2015: 463)

  […]   […]
 Veu-lhe uma carta do céu   mandada por Deus devino,
14 que fosse a Roma descalço   como um pelingrino;
 que bebesse boas águas   e deixasse bonos vinhos;
16 dormisse em cama de tojos   e a cabeceira de espinhos.
 Acabou de ler a carta,   o homem logo morreu,
18 Não pôde ir cumprir a Roma   o perdão que Deus lhe deu.

(Ferré, 2000: 411-412)

Nas composições portuguesas de Tamar, o engaste deste discurso poético realiza-se 
por justaposição, após o episódio da violação e o lamento da figura feminina. No exem-
plo infracitado, a assonância da expressão deste lamento coincide já com uma das rimas 
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próprias do tema contaminador, em negrito (í-o, í-a), distinta dos versos do romance 
receptor (á-a), por influência da presença por contaminação do primeiro tema:

16 Deitou-lhe as mãos ao seu corpo,   para sobre o leito a 
[deitara,

 apertou-lhe suas mãos   com uma fita encarnada;
18 apertou-lhe na boca   com um lenço que ela levava.
 Justiça de Deus, justiça!   Que na terra não na havia,
20 caiu uma carta do céu,   metida num pergaminho.
 – Irás descalço a Roma,   despedrando o caminho,
22 só comerás pão centeio   e trago não provaria.
 Em dias da sua vida   mais vinho não beberia,
24 por ser o filho de um rei,   só isso lhe bondaria7.

(Ferré, 2000: 416)

Contrariamente aos romances de tema de incesto recolhidos na tradição moderna 
portuguesa Silvana e Delgadinha, que não o admitem (Ferré, 2011: 454-455), o inces-
to aqui é perpetrado, mas a denúncia é imediata, assim como a sentença ou o castigo. 
Apesar de não haver expressão de arrependimento nem o encontro com um confessor8, 
a intervenção celeste aponta a única saída: a reposição da ordem familiar. Neste corpus 
tradicional português, o desenlace de Tamar contempla o repúdio inequívoco da violação 
da protagonista pelo irmão e a figura paterna garante, em diversas composições, o cas-
tigo do filho. Na actualização poética contaminada deste tema bíblico, são as fórmulas 
próprias de La penitencia del hermano incestuoso a assegurar o restabelecimento da honra.

Esta sequência de versos do romance vulgar que desenvolve a penitência migra para 
outros contextos romancísticos, a fim de reforçar enredos de expiação, nomeadamente 
em versões de La penitencia del rey Rodrigo e dos romances vulgares El cura sacrílego e El 
robo del Sacramento: “La belleza formal y la fuerza formulística de los versos de esta peni-
tencia, prototipo expresivo de una durísima expiación, han propiciado el desgajamiento 
de su propia intriga para sustituir o reforzar las penitencias de otros relatos” (Salazar, 
2015: 463). Flor Salazar analisou o intercâmbio de fórmulas entre estes temas, promo-
vido pela partilha dos motivos dos pecados e respectivas penitências, para afirmar que 
todos eles reproduzem um mesmo “modelo funcional” (Salazar, 2015: 448), com origem 
numa estrutura fabulística invariável formada por uma sequência pecado - penitência - ab-
solvição ou salvação. Estas mesmas propriedades levaram a erudita espanhola a designar 
este fragmento do discurso poético de La penitencia del hermano incestuoso um “motivo 
viajero” (Salazar, 2015: 468), sugerindo a autonomia semântica destas fórmulas. A parti-
cipação do romance vulgar na ampliação das penas descritas noutros romances foi ainda 
estudada pela autora enquanto exemplo de contaminação intrafabulística, “sustituti-
va” ou “aditiva” (Salazar, 2015: 467-468), isto é, de como o engaste daquelas fórmulas 

7. O negrito é da minha responsabilidade.
8. Este encontro é característico do romance La penitencia del hermano incestuoso: “Cogió la carta y leyó / por ver 
lo que estaba escrito. // Sotro día la mañana / al confesor había ido, // de penitencia le dieron / lo que en la carta 
había escrito” (apud Salazar, 2015: 455).
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contaminadas pode substituir as fórmulas próprias de um tema receptor e a expressão 
do respectivo conteúdo narrativo ou servir para ampliar esta mesma expressão:

[H]an descartado la presentación del incesto y del hermano pecador para poder 
reutilizar como fórmula autónoma una secuencia esencial en un relato mora-
lizante (…) que no precisa ya de un pecador y un pecado específicos, sino que 
puede servir para otros crímenes y otros culpables. (Salazar, 1995: 70)

Neste contexto, a actualização portuguesa de Tamar contaminada por La penitencia 
del hermano incestuoso é particularmente interessante, por razões de diversa índole. Em 
primeiro lugar, porque os dois romances se encontram ligados, desde logo, pelo tema do 
incesto. Não há dúvida de que o processo contaminativo se realiza por analogia temática, 
tanto nesta migração intertextual como nas anteriores. Porém, se nas anteriores esta 
associação se estabelecia devido ao motivo da penitência, o engaste do romance vulgar 
em versões deste tema bíblico preserva o envolvimento de dois irmãos como causa da 
punição da figura masculina. Segundo, devido à função desempenhada pelas fórmulas 
contaminadas no novo contexto romancístico, uma vez que a presença destas fórmulas 
em versões de Tamar modifica a fábula do receptor, alterando o desfecho da sua expres-
são autónoma e constituindo, portanto (e segundo a definiu Diego Catalán), um exemplo 
de contaminação extrafabulística (Catalán, 1984: 151). 

Com efeito, na actualização poética do tema bíblico, ouvimos um derradeiro clamor 
da personagem feminina por justiça, dirigido a entidades celestiais. O engaste dos ver-
sos de La penitencia del hermano incestuoso dota Tamar de um castigo divino, ausente das 
suas composições autónomas. A tipologia delineada por Ferré (1983) para o fenómeno 
da contaminação, com recurso às teorias sobre a intertextualidade da autoria de Laurent 
Jenny e, mais particularmente, ao conceito de “isotopia”, coloca-nos perante esta du-
plicidade. Por um lado, o engaste das fórmulas contaminadas em versões do romance 
bíblico apenas desenvolve a punição divina solicitada por Tamar e enquadrar-se-ia, deste 
modo, na classe das isotopias metonímicas, cujo funcionamento o autor compara ao das 
citações por “prosseguir com uma precisão muitas vezes em primeira mão o fio da narra-
ção” (Ferré, 1983: 154). Por outro, o tipo de relação semântica que se verifica entre os 
temas bíblico e vulgar aqui em apreço é mais abrangente, uma vez que se estabelece uma 
analogia entre dois contextos romancísticos distintos com base no tema do incesto, cor-
respondendo também à definição das isotopias metafóricas.

Além dos efeitos temáticos, semânticos e discursivos deste engaste, ele demons-
tra igualmente a efectividade do processo de tradicionalização a que me referi no iní-
cio do presente estudo. Avançava Diego Catalán a propósito do romanceiro vulgar 
tradicionalizado:

[H]allamos en la tradición oral moderna algunos romances basados en anti-
guas narraciones ‘de ciego’ en que el proceso de adaptación del texto al lenguaje 
de la poesía popular tradicional es ya patente y que poseen la propriedad más 
definitoria de todo relato tradicionalizado: la apertura textual. (Catalán, 1997: 
335; 1999: xxxiii)

Uma das manifestações mais notáveis desta abertura textual é, sem dúvida, o proces-
so contaminativo e a respectiva integração de sequências de versos de romances vulgares 



84

Ana Sirgado

em temas de reconhecida antiguidade (em que se inclui o exemplo da contaminação de 
La penitencia del rey Rodrigo na tradição espanhola, analisado por Flor Salazar).

Manuel Alvar considerou estranho o desenlace de uma das versões contaminadas 
transmontanas e imputou a variação do final da actualização portuguesa do tema à “falta 
de memoria” (Alvar, 1970: 219)9. Eu destacaria, no entanto, o facto de esta recriação 
poética, patente no engaste das fórmulas do romance vulgar, conviver, num corpus tão 
reduzido de versões como é o português, com um notável arcaísmo. Refiro-me à remi-
niscência do diálogo entre Tamar e o irmão Absalón e da vingança perpetrada por este 
adjuvante na narrativa bíblica, tida por Alvar como exclusiva da tradição sefardita no 
romanceiro moderno (aqui ilustrada por excertos de duas versões marroquinas):

 Triste saliera Tamar,   triste saliera y mal airada;
 en mitad de aquel camino,   con Absalón se encontrara:
 – ¿Qué tienes tú, Tamar,   que te veo malairada?
 – Ablón mi hermano   quitóme mi honra y fama.
 – No estés de nada, Tamar,   no estés de nada, mi alma,
 mañana antes de que raye el sol   tú serás la bien juzgada.

(Alvar, 1970: 223)

 – No tengas pena, Tamar,   no tengas pena, mi alma,
 antes que se ponga el sol   tú serás la bien vengada
 y antes que saliera el sol,   verás su sangre enronjada.

(Alvar, 1966: 35)

18 Por os palácios d’ el-rei   vai linda Tomásia,
 retorcendo os seus dedos,   esbofeteando a sua cara.
20 Ouviu-a el-rei, seu pai,   d’ altas torres em que estava.
 – Que tendes, ó Tomásia?   Que tendes, ó Tomásia linda?
22 – Quando os meus me desonram,   de quem eu me verei

[honrada?
 – Calai-vos, ó Tomásia,   calai-vos, Tomásia linda,
24 que amanhã, por estas horas,   vos vereis bem vingada.

(Ferré, 2000: 411)

Este exemplo demonstra, uma vez mais, como a relação entre arcaísmo e recriação é 
responsável pela contínua actualização dos temas da balada pan-hispânica. Com efeito, 
os dados que retiramos da análise textual das versões do romance bíblico disponíveis na 
tradição portuguesa conferem-lhe um estatuto particular. Por um lado, devido aos ele-
mentos que aproximam a memória nacional das manifestações da tradição sefardita, por 
oposição às restantes áreas tradicionais peninsulares: “El romance sefardí, sin embargo, 
conserva invariablemente la rigidez moral del desenlace bíblico: el castigo del culpable” 
(Librowicz, 1980: 35). Por outro, porque estes traços arcaizantes se associam a mais uma 

9. “La más extraña – gusanos que Dios envía contra el pecador, peregrinación a Roma, etc. – es la de Lousa” 
(Alvar, 1970: 212, nota 122). Manuel Alvar singulariza este poema português do total de 174 versões de Tamar 
por si compulsadas e provenientes tanto da tradição moderna espanhola como da portuguesa, prova de que não 
encontra, no decurso do seu exame, versos semelhantes.
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demonstração da reiterada criatividade da tradição portuguesa, não obstante o engaste 
de versos contaminados próprios de um romance vulgar (mas já parte do património 
memorístico comum) servir precisamente a conservação do sentido moral do desfecho 
sefardita de Tamar. De facto, de acordo com os testemunhos do romanceiro moderno 
que pude compulsar10, a união dos dois temas aqui examinados parece ser uma criação 
limitada a este corpus tradicional em todo o contexto pan-hispânico.

A par da variabilidade textual, sublinharia ainda a transposição da fronteira linguís-
tica, pouco frequente nas manifestações poéticas do romanceiro vulgar tradicionalizado:

El Romancero patrimonial es verdaderamente panhispánico e interlingüístico. 
Frente a él el RVT [romancero vulgar tradicionalizado] se puede juzgar de limi-
tada difusión, tanto que algunos temas no han conseguido rebasar las fronteras 
interlingüisticas de la lengua en la que se publicó o del área por la que circuló el 
pliego de origen. (Salazar, 1996: 267)

O conhecimento dos temas pertencentes a este subgénero numa área geográfica mais 
restrita (neste caso coincidente com localidades ou regiões a noroeste da península) 
explica-se com a sua difusão tardia. Porém, os limites inicialmente definidos por Flor 
Salazar, que identificou a geografia de La penitencia del hermano incestuoso com Oviedo, 
Galiza, Leão, Zamora e Salamanca, reportando-se tanto às formas autónomas como às 
contaminadas (Salazar, 1999: 68), são alterados pelo conhecimento da existência das 
versões contaminadas da tradição portuguesa de Tamar, em Bragança. Além da amplia-
ção das fronteiras físicas da área do seu registo, estes poemas transmontanos mostram, 
sobretudo, a actualização do romance também em português.

Concluindo, este estudo assumiu como um dos seus objectivos fundamentais con-
tribuir para a análise das formas de integração do romanceiro vulgar na cadeia de trans-
missão tradicional e reiterar, na senda dos críticos que se têm dedicado à revisão deste 
subgénero, que a origem tardia dos seus poemas não obstou à união do respectivo dis-
curso poético com o de composições de temas tradicionais. Esta distinção é, aliás, um 
artifício estranho aos transmissores romancísticos. O exame da migração intertextual 
de fórmulas próprias de La penitencia del hermano incestuoso para versões de Tamar torna 
evidente a competência dos cantores tradicionais para reconhecer conjuntos de versos 
enquanto unidades de significação relacionadas entre si de formas distintas. Assim, as 
fórmulas do tema vulgar devoto servem a expressão de um castigo divino como resposta 
ao apelo realizado pela protagonista do romance receptor e esta contaminação promove, 
ao mesmo tempo, a união de duas narrativas de incesto.

O corpus tradicional português de Tamar encontra-se excluído do processo mutatório 
que Rodrigo Bazán Bonfil apelidou de “peninsularização” do romance bíblico, ao obser-
var, em versões modernas espanholas, uma “refuncionalização” moral e social do relato 
(Bazán Bonfil, 2003: 195-197), patente, sobretudo, na variação do desfecho, ou inclusiva-
mente estética (Bazán Bonfil, 2003: 34). A solução adoptada nos poemas transmontanos 

10. As versões coligidas para o presente estudo atestam esta tese. No entanto, não foi possível por ora aceder à 
totalidade do arquivo tradicional pan-hispânico deste romance. Encontro-me a preparar esta consulta, graças à 
generosa disponibilização do Archivo del Romancero por parte da Fundación Ramón Menéndez Pidal, na pessoa do 
seu presidente, o Professor Jesús Antonio Cid, a quem agradeço, desde já, a réplica ao pedido por mim endereçado.
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para a condenação inequívoca do incesto corresponde ao engaste de fórmulas próprias 
de La penitencia del hermano incestuoso. Pelos mesmos motivos, a inadmissibilidade dos 
episódios iniciais deste romance vulgar pode ter impedido a sua preservação pela memó-
ria colectiva portuguesa, que, recorrendo à contaminação, mantém a causa da penitência 
atribuída à figura masculina protagonista do relato.

Em último lugar, a presente análise pretendeu, deste modo, reflectir sobre a impor-
tância do papel desempenhado pelo fenómeno de reelaboração poética do romanceiro 
tradicional contaminação na preservação de temas raros deste género pan-hispânico e, 
final e principalmente, identificar um tema cuja representação portuguesa ainda não ha-
via sido reconhecida.
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