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Prefácio
Era e continuará sendo nossa intenção não nos pronunciarmos sobre o
que mais tem sido escrito sobre as obras de teatro de Gil Vicente e o porquê
da não existência de referências, e temo-lo exposto desde a primeira publicação: afirmando querer efectuar uma verdadeira ruptura – um corte epistemológico – com a crítica tradicional, sobretudo a crítica de um passado recente,
que conta mais de século e meio e com uma das mais extensas resenhas bibliográficas sobre um autor português.
Ao apresentar uma excepção, queremos perfilhar um pensamento expresso por Bento de Jesus Caraça:1
… e se não receio o erro, é só porque estou sempre pronto a corrigi-lo.
Como não referir um dos mais eruditos estudos publicados sobre o Auto
da Feira de Gil Vicente? Pois, a verdade é que só alguns anos depois de concluirmos a nossa análise do Auto da Feira (das Graças), e apesar de a nós
próprios nos exigirmos a ruptura que referimos acima, aceitámos de bom
grado uma sugestão de leitura do livro Por ser cousa nova em Portugal, oito
ensaios vicentinos, de João Nuno Alçada, (uma publicação financiada pelo
1 - Conferência na União Cultural “Mocidade livre” em 25 de Maio de 1933, republicada em
Separata da “Gazeta de Matemática” nº 129-132, Lisboa 1976.
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Ministério da Cultura e por Coimbra 2003, Capital Nacional da Cultura), e
assim constatámos haver quem se tenha debruçado sobre o teatro de Gil Vicente recorrendo à História da Europa (mas) sobretudo do ponto de vista do
desenrolar das ideologias que envolveram as lutas (ditas) religiosas ou da
considerada luta (protestante e afins) pela reforma da Igreja Romana (Católica Apostólica), pelo seu controlo e ou pela defesa da doutrina estabelecida.
Assim, considerámos importante apresentar o resultado de uma leitura
dos oito ensaios vicentinos e, neste contexto, permitimo-nos algumas palavras que não pretendem mais que esclarecer a nossa posição em relação às
conclusões do seu autor, não deixando de destacar desde já o extenso trabalho erudito e de muito mérito levado a cabo por João Nuno Alçada, muito
embora as linhas que se seguem possam parecer – o que não são – despeito
ou zelos de quem não tem o estatuto do citado autor vicentista, nem os apoios
para publicar qualquer alinhamento de palavras.
As nossas referências a episódios da história da Europa não pretendem
ser investigação histórica, pela simples razão de não ser esse (História da Europa) o objectivo nem o objecto do nosso trabalho, constituem apenas manifestação de conhecimentos adquiridos por leituras efectuadas ao longo da
vida. Porém, algumas das nossas referências requerem o recurso a publicações, apenas para recordar e assinalar datas, pessoas, acontecimentos, etc..
Como também não é nosso objectivo a investigação sobre o objecto das
lutas religiosas, ou as ideologias envolvidas nas lutas daquela época, mas
apenas aquilo que, nestas, se destaca de outras, e só quando de facto as encontramos de alguma forma figuradas nas peças de teatro de Gil Vicente.
Também não se trata de investigação literária, ou da literatura, porquanto o nosso objecto em investigação apenas se insere na Arte do Teatro (dramaturgia, e um pouco, espectáculo), isto é, o objecto é constituído pelas peças de Teatro de Gil Vicente numa investigação da Arte do seu Teatro. E,
analisar, esclarecer e interpretar este objecto constitui o objectivo da investigação. Assim, cada unidade – parte do objecto – isto é, cada peça foi e há que
ser dissecada de per si, num processo de trabalho completamente despido de
preconceitos, inclusivamente do que sobre outras peças se tenha já concluído,
mas, sobretudo, de ideias previamente estabelecidas, isento de ideias feitas.
Desde que, em 2008, publicámos o nosso estudo sobre o Auto de Alma
– nos seus 500 anos – que temos afirmado, como consta do texto da referida
publicação, e reafirmado já, que a nossa investigação, sobre o teatro de Gil
Vicente, de certo modo (rascunho, apontamentos, esquemas estruturais, fi-
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guras, etc.) ficou nessa data praticamente completada (2008), organizada na
sua cronologia e adquirida a interpretação de cada peça e, até, anunciámos a
identificação do Auto de Aderência do Paço numa das peças de autor anónimo, no Auto de Florisbel, como também atribuímos a Gil Vicente a autoria
de uma dúzia de outras peças de anónimos antes consideradas da escola vicentina, como ainda a troca da autoria das peças Auto do Duque de Florença
com o Auto de Florença.
Todavia, a publicação dos nossos estudos implica escrever num discurso
capaz de tornar claro e evidente aos outros as conclusões do nosso trabalho,
dar a conhecer a terceiros aquilo que para nós, com a investigação sobre os
objectos de Arte – cada peça como um objecto diferenciado – se evidenciou
muito claramente nas obras de Teatro de Gil Vicente. Isto é, retomando as
análises já realizadas, produzir discursos de exposição, necessariamente diferenciados do modelo (metodológico) da investigação em processamento de
análise, mas sempre evidenciando como e quando, o quê, quem, e em que
sentido se apresentam as figurações realizadas pelo autor das obras, no confronto com as ideologias, a cultura, a sociedade, a religião e a política do momento de cada produção realizada pelo dramaturgo. Um trabalho que tem
sido e será demorado porque desempenhamos muitas outras tarefas, porque
só as outras actividades que não a investigação e a publicação de resultados,
nos permitem viver o nível de vida que nos consente os estudos, a escrita, as
publicações, a divulgação na Internet, etc., deste nosso trabalho.
Queremos com isto dizer que a ruptura, o corte epistemológico, existiu
(2008), existe, e que o trabalho de investigação sobre o Teatro de Gil Vicente
“está praticamente concluído”, porque abarcou todas as peças conhecidas do
dramaturgo que chegaram aos nossos dias (de per si, uma a uma) além de todas as obras coetâneas, em suma, a obra ‘completa’ – a que se encontra identificada e a que foi impressa muitos anos mais tarde como de autor anónimo
– e que, se este trabalho já estivesse completamente escrito e publicado, diríamos que é conclusivo em relação ao Teatro de Gil Vicente, tal como temos
dado a entender – o teatro de Gil Vicente figura a História da Europa a cada
momento crítico no período de vida do autor – em quase todas as publicações
(sobretudo digitais) que continuamos a divulgar no sítio Internet gilvicente.eu
por não haver em Portugal editores, nem instituições públicas ou privadas,
competentes ou capazes de custear o tipo de trabalho em causa.
Dadas estas razões, repetimos, não podemos deixar de registar a nossa
leitura do ensaio de Nuno Alçada sobre o Auto da Feira intitulado O Saque
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de Roma, Caput / Coda Mundi e o Auto da Feira,2 tendo em consideração
que algo muito semelhante poderíamos também dizer em relação aos seus
restantes ensaios. Semelhante, mas não igual, porque no que se refere ao Auto
das Fadas (de 21 de Janeiro de 1521) se torna evidente ter sido realizada uma
análise ainda que incompleta (embora substancial) da peça nos dois ensaios
que lhe dedica, em especial no que se refere aos jogos da Corte portuguesa,
muito embora caminhando pela mesma via muito em voga na época em que
escreve, a iconografia (Warburg, Panofsky) que conduziu Nuno Alçada erradamente ao rébus, mas também a carnavalização (Bakhtine), o processional
e as tradicionais sotties (pois, insistindo quase sempre numa influência francesa), etc.. Depois, como acontece nos restantes ensaios, o ensaísta recorre a
uma mundo visão imagética que vai muito além de 1530,3 senão mais característica da segunda metade do século xvi, e que pertence mais ao Norte da
Europa (Norte da França, Países Baixos, Norte da Alemanha) do que ao Mediterrâneo. Porém, sem uma identificação correcta das figuras nas personagens, o ensaiado não conduz ao reconhecimento do sentido ‘oculto’ da peça,
talvez porque o autor ficou preso ao princípio que estabeleceu: a condição
necessária para a releitura desses mesmos Autos é considerá-los à partida
como uma todo homogéneo, organizado segundo as intenções próprias do
autor, afirmando a seguir que: o significado de alguns Autos (enquanto sucessão de vários ‘episódios’ díspares) permanece mesmo desconhecido e
para esse facto muito contribuíram alguns estudiosos isolando ‘episódios’
do contexto geral: as conclusões obtidas, muito embora pertinentes, esquecem / não explicam a intenção primeira de Gil Vicente.4 Para depois apresentar a sua posição perante a obra dramática, que considera como um modelo único proposto por uma elite, fundamentado em raízes da cultura popular
medieval que são indubitavelmente um dos pilares do teatro vicentino.
Entretanto, hoje sabe-se – porque há um forte paralelo com a documentação existente – que o que se tem por uma peça designada por Auto das Fa2 - Publicado in Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, em Paris, 1988. E mais
recentemente (2003) reeditado pela Angelus Novus Editora. Publicação financiada pelo Ministério
da Cultura e por Coimbra 2003. Cidade Nacional da Cultura.
3 - Refere o autor do ensaio, entre imensas manifestações culturais referidas posteriores a
1536: Uma dessas manifestações contemporâneas de Gil Vicente é aquele cortejo processional que
em Bruxelas (1549), e durante a festa de Oitava da Ascensão, desfilou perante Carlos V e o seu filho,
futuro rei de Portugal. Isto é treze (13) anos após a morte de Gil Vicente.
4 - Sublinhado nosso: indubitavelmente…, não explicam a intenção primeira de Gil Vicente.
Na verdade, a maioria dos vicentistas, parte da crítica tradicional, apresentam-na logo à partida (dogma), considerando a intenção religiosa, a devoção, ou o modelo proposto por uma elite, a do Poder em
Portugal, num serviço à Corte portuguesa.
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das corresponde às festas de Entrada real em Lisboa em 20 ou 21 de Janeiro
de 1521. Pelo que não se tratou de uma festa de Carnaval, mas de uma festa
áurea de homenagem ao casal real, Manuel I de Portugal e Leonor de Habsburgo, e ao seu amor inesperado – Amor vincit omnia (Virgílio) – Uma Entrada cuja descrição tem sido objecto de estudo, da qual se pode ler um breve
resumo feito por Ana Isabel Buescu em5 Festas régias e comunicação política no Portugal moderno (1521-1572). Uma festa prolongada composta de vários momentos distintos (onde apenas um desses momentos teria sido o teatro
– integrado), apresentados durante a recepção organizada para a rainha Leonor, a irmã de Carlos V, uma dama que não sabe nem português nem castelhano, a sua língua materna é o picardo, e o Diabo picardo constitui uma figuração na personagem de seu irmão, o imperador Carlos V.
Portanto, não faria qualquer sentido elaborar uma análise pontual dos
conceitos ou das considerações, ou mesmo de qualquer matéria constante dos
ensaios vicentinos, porque o contraditório está nas suas raízes, na própria
concepção da investigação (se assim se pudesse chamar a um ensaio) e da definição do seu objecto, etc., e, talvez por isso mesmo, o seu autor apresenta os
textos como ensaios. O facto é que os oito ensaios vicentinos partem dos
princípios pré-estabelecidos que o autor neles enuncia e que transcrevemos
mais acima e, sublinhamos, da por si mesmo suposta (religião, devoção, modelo e serviço da Corte) intenção primeira de Gil Vicente que Nuno Alçada
jamais questiona. Além disso, a mundo visão dos séculos xv e xvi que nos
ensaios se dá a ler, que em verdade não resulta da análise de per si das obras
de Gil Vicente e do seu universo exactamente coevo (no lugar e tempo), mas
antes, constitui apenas uma aplicação teórica que provém de um outro universo cultural adquirido como uma metodologia de investigação, teoria em
voga nos anos de produção dos ensaios, mercê da promoção realizada com a
divulgação generalizada de outros ensaios académicos da moda,6 que ao autor servem de cobertura na produção dos seus próprios ensaios e, portanto,
com a agravante de que, tendo por fundamento a moda de investigações semelhantes ao tipo daquelas apresentadas como referências, muitas dúvidas e
uma completa insegurança, se há de manifestar antes que se possam apresentar quaisquer conclusões a partir de uma pesquisa bibliográfica.
5 - Comunicação & Cultura, nº 10, 2010, pp.35-55.
6 - No mundo académico, numa concepção errada sobre o que é a investigação em Arte, no
caso conduzindo ainda a uma generalização demasiado alargada no tempo. Em moda na segunda
metade do século xx, prolongando-se como academismo estéril.
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João Nuno Alçada de facto segue como princípio o que destaca na dedicatória expressa no seu ensaio intitulado Para um Novo Significado de Todo-o-Mundo e Ninguém no Auto da Lusitânia,7 quando nele se lê: ser preferível
errar, acreditando, do que acertar sempre mas por cálculo e por táctica;
pois se tomarmos o acreditar, que sublinhámos, também por fé (crença, fé religiosa), além do seu sentido no contexto da dedicatória.
Na verdade não encontrámos qualquer ponto a citar, ou que para nós tenha sido algo de novo (que não tenhamos nós próprios avançado, embora repetindo o já feito) no que se refere ao Auto da Feira de Gil Vicente no referido ensaio, embora nele se destaque alguma informação erudita sobre a forma
como era vivida a religião em certas regiões da Europa durante quase todo o
século xvi, as crenças e as ideologias derivadas que, eventualmente, poderão
ainda servir de suporte documental na análise de algumas outras peças de
Gil Vicente, como Comédia de Rubena (1521), Breve Sumário da História de
Deus (1528), ou Cananeia (1535). Mas nunca com o sentido das interpretações do autor dos referidos ensaios.
Porquê? Pois, em primeiro lugar porque o autor dos oito ensaios vicentinos parte do pressuposto por si inquestionável da religiosidade, da devoção
nas peças de Gil Vicente, ao ponto de cometer um dos mais primários erros
de leitura de uma peça de teatro, qualquer que ela seja e em qualquer época:
(1) atribuindo ao autor dela o pensamento, o carácter (senão também o figurado estado emocional) e as palavras expressas das personagens por ele não
identificadas, e não identificáveis, consigo próprio; (2) agravado pelo facto de
uma atribuição ao autor (no caso Gil Vicente), por um constante processo recursivo, do carácter e pensamento de muitas e diversas figuras dos diferentes
universos culturais concretizados em muitas outras peças de teatro, assim
pretendendo justificar a primeira atribuição em causa.
Sublinhamos: um erro demasiado primário, cometido ao pretender ler
outras peças do mesmo autor num mesmo sentido, para conduzir ideias previamente estabelecidas, num mistifório estéril, a um resultado pretendido
formulando uma aparência verosímil. No caso do autor dos ensaios, não por
cálculo nem por táctica, mas por acreditar. Com efeito, também assim nós
actuámos e actuamos, porque o que sempre fizemos, o fizemos acreditando
naquilo que fazemos e porque o fazemos, em vez de por táctica e cálculo aderirmos ao cortejo real ou imperial (Andersen) para assegurar um lugar junto
do Poder (ou Saber) ou em qualquer torre de marfim.
7 - Publicado in Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, em Paris, 1985. E mais
recentemente (2003) reeditado na publicação referida acima.
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Depois, porque o autor dos ensaios vicentinos partiu do princípio, por si
tomado por inquestionável, de que o Auto da Feira data do Natal de 1527, e
que, além disso, apontaria necessariamente para um acontecimento – o saque
de Roma – tendo decidido, portanto à partida, que na peça se encontra de alguma forma figurado um suposto imaginário (a dita iconografia) em confronto, não apenas com o período de tempo anterior à data da sua representação (ainda que considerando o ano de 1527), mas de todo o século xvi e, em
especial, da sua segunda metade. Com efeito, também nós damos muita importância às ideias e ao imaginário cultural da época no sentido geral (século
xvi), mas não como fundamento para apontar o que nas obras de Gil Vicente
foi figurado ou mais directamente ficou reflectido. Assim, por contraste de
atitudes, podemos apresentar um exemplo a partir do Auto de Cananeia, onde
se encontra a expressão imperativa: ite maledicti patris mei.
Belzebu

Chegou-nos lá um recado
de Jesu de Nazaré
mui terríbel e apertado.

Satanás
Belzebu

Que recado?

Eu to direi
que nenhuma cousa fique
nam era mais seu repique
senam: ite maledicti patris mei.

650

A referida expressão, por três vezes repetida no Auto de Cananeia
(1535), surge igualmente numa gravura sobre o Juízo final de Pieter Breugel
o Velho (1525/30?-1569), datada provavelmente de 1558. Todavia, é por demais evidente que não há uma relação directa das duas obras entre si. Na verdade, podemos relacionar cada uma das obras com os mesmos e certos factos
históricos, mas não as obras entre si, porque podemos relacionar a peça de
teatro (1535) com a visão do autor (em Portugal, Sul da Europa) dos acontecimentos que tiveram lugar em 1534/35, em Münster, região da Alemanha junto ao mar, vizinha da Holanda, factos históricos que serviram de suporte fundamental ao mythos no âmago da referida peça de Gil Vicente, onde o dramaturgo figura o desastre da infame Teocracia de Münster, causas e desenrolar da questão política envolvida.
Tal como podemos verificar uma outra relação, esta, entre a gravura de
Bruegel (1558), e as ideias e os ressentimentos ideológicos que ainda permaneceram vivos (e reformados ou transformados por vivências continuadas)
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nas populações como consequência daqueles mesmos factos e das circunstâncias que a ele conduziram.
Em termos de universo cultural as duas situações sociais, políticas e
ideológicas (e religiosas) – até em termos históricos (e geográficos) – são
completamente diferentes. Todavia, também é evidente que a nós não nos
passaria pela cabeça explicar ou interpretar a peça de Gil Vicente de 1535,
tendo por suporte a estratificação do imaginário (a dita iconografia) popular,
ou a sua leitura erudita de 1558, pois nem que fosse de 1536, porque a cronologia é extremamente importante em qualquer análise social, histórica ou
cultural. Isto para apontarmos outra falha nos ensaios de Nuno Alçada, onde
não encontrámos (falha nossa?) um acatamento rigoroso, nem perceptível,
pela cronologia de factos, manifestos ou documentais precedentes à produção
de cada peça de Gil Vicente tratada ou referida pelo autor dos ensaios.

Pieter Brueghel, 1558. Gravura sobre o Juízo Final.
Venite Benedicti Patris mei in Regnum aeternum
ite maledicti Patris mei in ignem sempiternum.

Contudo, aqui e agora a questão primordial é o Auto da Feira de Gil Vicente, representado em Évora no Natal de 1524, e embora pudéssemos ainda
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assinalar outras observações de pormenor sobre o que, no ensaio vicentista
em causa, desvia a investigação não apenas da referida peça, mas de todo o
Teatro de Gil Vicente, para abreviarmos, queremos apenas referir que o
alheamento do ensaiado, nos textos de Nuno Alçada, em relação aos objectos
das obras do dramaturgo, provém também das aplicações usadas ou seguidas, sobretudo pela iconografia e iconologia (Panofsky), considerando ainda
os impedimentos de factos derivados de o autor partir de princípios pré-estabelecidos, de que não abdica: o modelo único proposto por uma elite; a religiosidade (devoção) de Gil Vicente com origem no enraizamento medieval
do Norte da Europa; as sotties, os mistérios e moralidades, etc.. Não obstante, também devemos de assinalar que o universo cultural coetâneo (século
xvi, incluindo o imaginário pictórico, até 1536), a que Gil Vicente pertence,
que pela sua vivência – e em termos culturais – pode e deve incluir o que no
meio social constituem antecedentes, porém, não se pode estender para além
da data da sua morte, e que o seu meio social e cultural se situa sobretudo no
mediterrâneo, na Península Ibérica e em Itália (incluindo o renascer grego e
romano), só depois na Borgonha (incluindo a Picardia e Artois), França e Inglaterra e, só por último, Brabante, Zelândia e Alemanha.
Em todo o caso, cumpre-nos tomar parte nos louvores pelos ensaios vicentinos publicados, merecedores de todos os apoios, e também devemos homenagear o imenso e intenso trabalho de pesquisa de João Nuno Alçada e a
sua dedicação à causa do valor inconfundível das obras de Gil Vicente. Sem
dúvida que um contributo à investigação da época.
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Datação do Auto da Feira
Pluralitas non est ponenda sine neccesitate

(A pluralidade não deve ser posta sem necessidade)
Guilherme de Ockham

Apesar de alguns autores nas suas análises considerarem, e muito bem,
a hipótese de a peça teria sido escrita e representada antes do saque de Roma
(Maio de 1527), a errada datação do Auto da Feira ainda persiste para a
maioria dos académicos, num erro que se mantém desde a Copilaçam de
1562, por confusão da dinâmica da acção dramática da peça com a acção do
Auto da Festa, ou muito possivelmente porque, quantos o dataram, naquele
tempo, atenderam apenas a um cenário imaginário representando uma feira,
na sugestão dada pelo simples título da peça, e assim a confundiram com o
Auto da Feira da Ladra, cujo texto conhecemos hoje em publicação tardia e
como de autor anónimo, por Auto dos Escrivães do Pelourinho. O Auto da
Feira da Ladra, também obra criada (e escrita) por Gil Vicente, terá sido representado na Corte portuguesa na primavera de 1527, de facto em Lisboa.
Enquanto que o Auto da Feira das Graças (o conhecido Auto da Feira) do
qual apresentamos agora a análise foi representado à Corte portuguesa em
Évora no Natal de 1524.
Johannes Stoeffler (1452-1531), clérigo, matemático alemão, astrónomo, fabricante de instrumentos de astronomia, catedrático da Universidade de Tübingen e conselheiro da nobreza alemã, reitor da universidade
em 1522, previa desde 1499 que o fim do mundo aconteceria a 20 de Fevereiro de 1524, com um grande dilúvio. E, em Janeiro de 1523, um grupo
de sábios e astrólogos londrinos concordaram com as previsões de Stoeffler, afirmando que o dilúvio se iniciaria no primeiro dia de Fevereiro de
1524. Acreditando nestas previsões dos mais dignos académicos, mais de
duas mil pessoas abandonaram as suas casas em Londres e refugiaramse nas montanhas. Naqueles dias as casas dos londrinos ausentes foram
saqueadas.
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Todavia, mais directamente provocado por Stoeffler, o caso do Conde
Von Iggleheim foi bem mais grave, pois o Conde acreditou piamente no
cientista mandando construir uma arca de três andares e, por mero acaso,
no dia 20 de Fevereiro de 1524 começou a chover logo de manhã cedo.
Uma multidão acorreu à arca quando a chuva se tornou forte, e o Conde,
ao pretender defender-se, usou a sua espada para matar o primeiro que
avançou, mas morreu debaixo dos pés das restantes pessoas. Foi uma chacina generalizada de gente esmagada, incluindo muitas crianças, mulheres e velhos, e, quando a arca colapsou o drama humano agravou-se ainda
mais. Perante o desastre Stoeffler afirmou que afinal estava certo, uma
desgraça havia ocorrido, prevendo o caso do fim do mundo para os anos
mais próximos.

A data do Auto da Feira (Natal de 1524) surgiu-nos desde logo por evidente pelos primeiros versos do prólogo, pela referência sarcástica que o autor faz à astrologia, à adivinhação, aos medos por que passaram alguns povos
da Europa, medos que ainda se fazem sentir em várias Nações. Na generalidade, pela sua intervenção inicial da personagem Mercúrio no prólogo, a
mandado do autor – diríamos que, no início do prólogo figurando o próprio
Gil Vicente – desvanecendo os medos introduzidos por astrólogos validados
eruditamente como astrónomos (cientistas, académicos de universidades de
renome), ao atribuírem ocorrências nefastas ao alinhamento de planetas sob
o signo de peixes (e com isso, justificando a profecia do dilúvio), o acontecimento desse ano de 1524. Os vaticínios do Saber instituído conduziram a trágicas consequências, também derivadas da crença confiante em uma erudição científica dos sábios creditados na Europa…
E os que se desvelaram, / se das estrelas souberam, / foi que a estrela
que olharam / está onde a puseram / e faz o que lhe mandaram. Assim, a
maior parte do Prólogo, de mais de cento e cinquenta versos de sobeja e clara
ironia, foi dedicada pelo autor para desfazer as crenças da astrologia da época, que como diz Mercúrio, anda agora mui maneira / mal sabida e lisonjeira... Só depois (a partir do verso 162) Mercúrio se apresenta como tal, como
deus dos Mercados (o Senhor – deus – das Feiras), para apresentar a obra
que se segue sob sua orientação e controlo, porque antes Mercúrio estava a
mandado do Autor, como a personagem afirmou claramente, pois na sua entrada em cena a personagem dominante, Mercúrio, afirma: Eu sou estrela do
céu / e depois vos direi qual / e quem me cá decendeu / e a quê e todo o al /
que me a mi aconteceu. (10).
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No texto da peça encontra-se ainda uma outra referência muito precisa
para a sua datação, na intervenção da personagem Roma (figurando a Igreja
instituição), confirmando a data quando pergunta se não poderá obter a paz a
troco dos jubileus, entenda-se que a personagem os está concedendo, porque
o ano de Jubileu, 1525, foi inaugurado solenemente pelo Papa no Natal de
1524 (o início do ano de 1525, considerando os anos pelo nascimento de Cristo), pelo que, além de ser certa a datação dos jubileus (na época, de 25 em 25
anos, o anterior fora em 1500), este terá sido publicitado bem antes disso,
convidando as Cortes europeias para a cerimónia. [Roma] Assim que a paz
não se dá / a troco de jubileus? A pergunta da personagem é retórica, e a paz
a que a Roma se refere é entre a França e o Império (a Espanha de Carlos V),
cujos exércitos, em grande parte constituídos por mercenários, se preparam
para o confronto no Norte de Itália, culminando com a derrota da França em
Pavia, e a prisão do seu rei, Francisco I, em 24 de Fevereiro de 1525.
Todavia, a datação de facto, confirmámos depois pelo conteúdo da peça,
pelo seu mythos, que, antes de aprofundar a análise, se configura pela luta
dos banqueiros da Alemanha, em especial os Fugger de Ausburgo, estabelecidos em Anvers (Flandres, Antuérpia), e em Medina (Espanha, Medina del
Campo), contra Lyon, Paris, Florença, Génova, Milão e Veneza, os banqueiros da França e da Itália: porque agora os mais sabedores (215) / fazem as
compras na feira do demo / e os mesmos diabos são seus corretores. Estes
mais sabedores pretendem afastar as bancas de Espanha e da Alemanha do
domínio de Roma – o Estado Pontifício e a Igreja Romana – e nisso estão em
vias de provocar o emaranhar da guerra em curso. Mas atenção, os ditos atrás
mesmos diabos, referem-se aos diabos da(s) feira(s) do demo, e não ao Diabo
que vai entrar como personagem da Feira das Graças desta mesma peça de
teatro.
O conflito entre os Valois e os Habsburgo adensou-se com o espoletar
do confronto do imperador com o novo Papa, pelas atitudes tomadas por Clemente VII (um Medici), ao mudar os banqueiros da Igreja, desfazendo-se da
banca dos Fugger chefiada por Jacob Fugger o rico – que rege nas praças de
Anvers e Medina as feiras que tem – na peça, o banqueiro que tem como seu
Cruzado e Cavaleiro Mor o imperador Carlos V, de quem faz seu Mercador
Mor – assim muito bem figurado na personagem Tempo (deus Cronos, um
titã) – porque o Tempo tudo tem.
Tempo

Em nome daquele que rege nas praças
de Anvers e Medina as feiras que tem,
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começa-se a feira chamada, das Graças,
a honra da Virgem parida em Belém.

185

A partir do final de 1523 (ou mesmo antes) foi desencadeada uma guerra
ideológica formalizada em várias facetas, formas destinadas a diferentes
frentes (primeiro dirigida aos mais eruditos – promovendo e divulgando as
obras de Erasmo de Roterdão no ensejo de uma aliança com apoio doutrinal
– e mais tarde vocacionada para o grande público, o vulgo), em acérrimos
ataques ideológicos, com divulgação de propaganda contra o Papa e a Igreja
de Roma: em suma, a venda de mercadoria espiritual que o Auto da Feira
(das Graças) de uma forma erudita tão bem expõe figurando de modo magistral, como de outra forma escreverá João de Barros em 1531, por certo influenciado pela visão de Gil Vicente, num diálogo com quatro personagens,
que designará por: Ropicapnefma.
Em 1524, a venda de Graças ou Virtudes, etc., como mercadoria espiritual, não era ainda reconhecida por erasmismo, como será no ano em
que João de Barros escreveu o seu ensaio, formulando com o seu pensamento um patentear de algo como o empirismo (não enunciado), pela análise da realidade, da História humana, das mentalidades e das ideologias
do seu tempo, onde, entre as concepções ideológicas que apresenta, separa
a doutrina cristã de Erasmo do erasmismo, identificando a primeira por
Sandice Erasma.1
O desabrochar do empirismo em Ropicapnefma surge claro e evidente
no confronto das personagens ao longo do livro e, nas últimas palavras
escritas no livro, como conclusão, no dizer do Tempo – acesso à memória (histórica, informação sedimentada),  a experiência e o reconhecimento activo – dirigindo-se à Razão: O dia é passado, a noite vem-se,
e porque nela os espíritos se recolhem mais em si para julgar as dúvidas
que contra nossa multiplicação moves, fica-te em boa hora, que a Vontade e Entendimento querem haver novo conselho sobre os teus.
Sublinhe-se que Erasmo, em Diatribe sobre o livre arbítrio, considera
o livre arbítrio como a acção efectiva da Vontade humana que permite
ao homem concentrar-se no caminho que conduz à salvação ou a afastar-se dessa via. Exposição esta (ou definição) que, de certo modo, permite perceber o assunto tratado – carácter algo “religioso” no tema, não
esquecendo que na época, e sobretudo para Erasmo, a Ciência estava na
Bíblia (para Erasmo o verdadeiro conhecimento científico jamais poderia
opor-se à Bíblia), – também o assunto desenvolvido em Ropicapnefma, e,
tendo em conta que com a expressão os espíritos se recolhem mais em si
1

- Ropicapnefma de João de Barros, Ed. INIC. 1983, p.111.
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para julgar as dúvidas, João de Barros refere-se à necessária reflexão –
reactivando o reconhecer da realidade – sobre as contrariedades colocadas pela Razão no confronto com os seus opositores, o Entendimento, a
Vontade e o Tempo, assim estes pretendem haver novo conselho que se
sobreponha aos ditames da Razão.

Contudo, já no entendimento de Gil Vicente sobre a situação política na
Europa em 1524, figurado na acção dramática do Auto da Feira, a guerra de
propaganda ideológica está iniciada, a mercadoria espiritual (na feira das
Graças) surge viva e com toda a sua força. Na peça, começa por ser expressa
pelo deus dos mercados – conforme o seu nome, – Mercúrio, e logo pelo
Tempo (Saturno, Cronos), figuras que, como a realidade da época, estão com
Carlos V. Os tempos são do Imperador, na aparência são de Espanha, porém,
a potência emergente governada pelo herdeiro dos Habsburgo, afinal transfere a sua riqueza para a casa de Áustria e para a banca alemã. Na verdade os
tempos são sobretudo da banca dos Fugger, de Jacob Fugger o rico, que Gil
Vicente apresenta figurado no deus Mercúrio, o Deus que governa toda a
peça, o Deus da peça, aquele que põe e dispõe: Faço mercador mor / ao Tempo que aqui vem / e assi o hei por bem /... Porém, como se distingue muito
bem na acção dramática da peça, o mercador mor será o Diabo, e ele próprio
o afirma: verei quem me estorva / de ser eu o maior dela. Diabo e Serafim
(anjo) são apenas partes da “Alma” da personagem Tempo (Carlos V) nesta
peça, da alma humana como sucedeu no Auto da Alma.
O Auto da Feira surge, ainda, como a peça em que Gil Vicente resolve
figurar o mundo às avessas, um conceito que persiste há séculos, cuja divulgação emerge de novo pelo menos desde o início dos anos setenta de quatrocentos quando a navegação portuguesa atinge o equador do planeta e a sua
cartografia o define, definindo a linha equatorial e as latitudes (medindo-a
pela dita altura do Sol), quando separou os hemisférios e estabeleceu a simetria do globo Norte/Sul, mostrando assim a existência de um mundo às avessas (antes identificado com o inferno) equivalente aos sete ou dez céus que
compunham a concepção do universo de então. Só então aquela expressão
adquire estatuto de existência de facto, todavia só atingindo o vulgo europeu
exactamente naquele tempo (1523...25), após a chegada a bom porto do navio
que restou da empresa de Fernão de Magalhães. Um mundo às avessas tão
propalado nas investigações sobre o teatro de Gil Vicente, tanto quanto tão
mal compreendido nas suas obras.
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Não há como escapar a esta leitura do subtexto, na verdade é quase literal, sendo transmitida pelo autor como um apoio para a interpretação da acção dramática da peça, pois que se encontra completada pela quadra que
transcrevemos mais acima, com a designação de Anvers (Antuérpia) e Medina, a interpretação mais correcta do texto da peça está no percurso do que
aqui apresentamos. Assim, a datação da peça no Natal de 1524 será por certo
a única acertada, pois entre as mil e uma razões que também vamos apresentar, por ter sido o ano em que claramente o Papa Clemente VII afastou a Igreja e os serviços do Estado Romano da banca alemã.

o que nos diz mais o Prólogo…
Mais claramente, a questão talvez seja também, ou melhor colocada, por
aquilo que não diz – por certo, por uma intervenção da censura de 1562, – o
discurso de Mercúrio que fala da astronomia, sarcasticamente desfazendo os
mitos da astrologia: No zodíaco acharão / doze moradas palhaças / onde os
signos estão /... E sugere confiança na ciência portuguesa, num saber mais
sério com a referência: E se Francisco de Melo / que sabe ciência avondo /
diz que o céu é redondo / e o sol sobre amarelo / diz verdade, não lho escondo (40). Contudo, mais ainda que de astronomia, ou da ciência de Francisco
de Melo, o Prólogo fala-nos dos céus (na concepção científica herdada na
época), mas também dos deuses nos céus e do firmamento, as ditas estrelas
fixas. Em verdade fala-nos do universo do seu tempo, destacando a esfera celeste e os deuses nos céus.
A concepção do universo na época é a de Ptolomeu, Gil Vicente já a havia apresentado, completa e na maior perfeição, no Natal de 1503 em Quatro
Tempos, mas também em 1515 em Exortação da Guerra. Agora em 1524,
analisando o discurso de Mercúrio sobre a astronomia – e, por agora, não
tanto sobre os deuses – observam-se alguns pormenores significativos.
Aparentemente, a representação do universo – esfera celeste – consistia em algo, como que, uma matriosca feita de esferas com um centro
comum e, no seu interior último, o planeta Terra, composto por quatro
elementos na sequência, terra, água, ar e fogo (raios da trovoada), todavia,
a cada um destes também correspondia uma esfera ou, pelo menos aos
dois últimos – a esfera do ar e, envolvendo o ar, a esfera do fogo – e a este,
seguia-se logo, o céu (esfera) da Lua que, segundo Dante na Divina Comé-
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dia (no Paraíso) constituia o primeiro céu, depois, sequencialmente em
ordem de grandeza envolvente, o céu de Mercúrio, de Vénus, do Sol, de
Marte, de Júpiter e de Saturno (o sétimo céu do planetário), concluindo-se
assim os céus dos planetas. Seguia-se o firmamento, também designado
por céu das estrelas fixas (constelações), depois o céu cristalino, móvel
(primum mobile) que impõe o movimento aos demais céus e, por fim,
envolvendo todos eles, o décimo céu, o céu das almas para os cristãos.
Contudo, na realidade, para além das aparências, da imagem ideal da concepção, a construção imaginária racional (o sonho da razão de Platão,
República), a concepção do universo efectivamente “conhecido” correspondia apenas às calotes esféricas (semi-esfera) do hemisfério Norte de
cada um dos céus (esferas). Assim, mais concretamente, o plano do equador da Terra traçaria os limites da cúpula celeste, entre as alturas e as
profundezas (seguindo a lei da queda dos corpos da época) onde se situariam os infernos, dividindo os hemisférios Norte e Sul – Sul que era completamente desconhecido, como que um vazio conceptual (concretizado
por figurações de poetas e pintores) – pelo que era então concebido um
mundo às avesas, e em vez de céu e céus, as profundezas do inferno e ou
os vários hemisférios de infernos.

A navegação dos portugueses a Sul do equador (mares do Sul) e – por
consequência o conhecimento desenvolvido pelas ciências náuticas, com a
elaboração e definição do traçado do plano que define a linha equatorial, pelos portugueses – iniciou-se em 1470 ou 1471 (ou antes) e, se não erramos
uma leitura de que já esquecemos o lugar, em 1475 os portugueses (rei Afonso V) ofereceram ao Papa Sixto IV o primeiro globo terreste com esse traçado.2 Contudo, só depois do regresso da expedição de Fernão de Magalhães
em 1522 –e como consequência daquela expedição, porque foi quando se iniciou a partilha dos conhecimentos técnicos portugueses de orientação e navegação no hemisfério Sul – o resto do mundo tomou consciência e pôde navegar de facto a Sul do equador, porque até essa data apenas os portuguesas
navegavam de facto em alto mar no hemisfério Sul. Com o regresso de Sebastião d’Elcano a expedição de Magalhães mudou a concepção do mundo e
do universo – a esfera celeste – na Europa. O formular desta mundança, oficialmente, será feito pela publicação da obra de Copérnico – e só demonstra2 - Foi recentemente publicado o livro Apocalyptic Cartography (Brill Ed. 2015, ISBN9789004304536) de Chet Van Duzer e Ilya Dines, onde os autores analisam o manuscrito da Huntington Biblioteca HM-83, de autor anónimo, escrito em latim entre 1482 e 1488, em Lübeck, na Alemanha. Consta de mapas temáticos sobre a geografia (medieval), incluindo mapas com a localização
e distância ao Inferno, além das profecias sobre a proximidade do fim do mundo. Confronte-se com a
cartografia portuguesa da época.
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da por Galileu, graças à criação tecnológica – mas, já antes da publicação de
Copérnico as ideias estavam presentes na sociedade, a própria ideia de o Sol
estar no centro e não a Terra seria uma hipótese para muitos astrónomos,
aliás a simples troca de lugar entre si (Terra e Sol) podia ser comum. Porém,
não era essa a questão fundamental na primeira metade de quinhentos, a
questão mais preocupante era compreender como, andando às avessas (de
pernas pr’ o ar, no hemisfério Sul), não caiam, isto é, a questão preocupante
da força que provocava a queda dos corpos (força da gravidade). O que, antes
do regresso da expedição de Magalhães, provocava a descrença e o medo
(aliás como sucedeu entre os mais destacados elementos da tripulação espanhola no início da expedição), um medo terrível do desconhecido, porque associado aos infernos (simétrico aos celéstes e, portanto, às avessas). A partir
de então o fenómeno da queda dos corpos obteve diversas explicações, que
foram mudando subsequentemente, até que Newton apresentou a sua teoria
que ainda demorou algum tempo a ser aceite.
Após a recente publicação do livro Obras Matemáticas de Francisco de
Melo, ainda o adquirimos, e fizemos uma breve leitura na expectativa de encontrar algo que explicasse os pormenores que constam, e que não constam
(censurados), no discurso de Mercúrio no Prólogo do Auto da Feira. Depressa constatámos não haver nenhuma relação directa ao tema e que um estudo
das concepções de Francisco de Melo seria tarefa para uma outra investigação, para a qual não temos tempo. Em todo o caso, algumas publicações da
época contribuiram para a discussão do fenómeno astronómico, sobretudo
para promover ou combater os vaticínios dos prestigiados astrónomos e ao
mesmo tempo astrólogos europeus, que em 1499 publicaram o Almanach
nova plurinis annis venturis inserniens, contra o qual surge em 1523 a publicação do livro de frei António de Beja, Contra os juízos dos astrólogos,3 este
encomendado por João III de Portugal, sob os auspícios de sua tia Leonor de
Avis (Lencastre). Embora a questão esteja ultrapassada em termos de discussão, no Natal de 1524 a questão dos medos provocados pelos vatícinios dos
astrólogos ainda persistam na Europa.
Contudo, Gil Vicente não se apoia na religião nem na teologia (não em
frei António de Beja), mas na ciência, e como ele prórpio diz, recorre a Francisco de Melo, que sabe de ciência em abundância, e depois destaca a fama
3 - Segundo escreve Pedro Campos Franke, em OS LIMITES DA ASTROLOGIA, Fr. António
de Beja contra os prognósticos diluvianos de 1524, Anais da IV Jornada de Estudos Históricos do
PPGHIS, 2009.
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de Joanes de Monteregio como astrónomo e astrólogo. De qualquer modo,
como temos referido em outros casos (como em Pastoril Português), estas
referências do autor, num prólogo, tratam de marcar o tempo em que decorre
a acção dramática da peça, dando a palavra à figura Mercúrio o autor referese primeiro aos mais recentes acontecimentos (já sucedidos), dando-nos assim a datação da peça. Portanto, a questão principal do prólogo altera-se,
passando da questão dos medos pelo vaticíno do fim do mundo, para uma
concepção do universo apontada por Gil Vicente, a partir da qual o autor
aponta sinais do que está por vir, pela sua análise da situação política em
1524. Assim, vamos apontar os pormenores que encontrámos, e o lugar e
contextos do risco (dos cortes) da censura de 1562.
No prólogo Gil Vicente põe Mercúrio a falar sobre o universo, manifestando as concepções da época em confronto com os disparates não citados de
destacados astrónomos europeus, académicos do seu tempo (da Alemanha a
Inglaterra, como o já referido Johannes Stoeffler), e, a seguir, nomeando
Joannes de Monteregio, depois do primeiro pormenor de alerta que constituem os versos: E se Francisco de Melo / que sabe ciência avondo / diz que o
céu é redondo / e o sol sobre amarelo / diz verdade, não lho escondo. Tratase, portanto, de recordar as concepções racionais de Francisco de Melo e de
Regiomontanus, desfazendo vaticínios, como também de expor a visão sensível, a experiêrncia que a todos se apresenta: o céu e o sol. Contudo, refere-se
ao Céu (redondo, em esfera) e, logo em primeiro lugar ao Sol no contexto dos
Céus. Prosseguindo em forma de sarcasmo, com referências aos corpos celestes e aos sinos resplandecentes. Depois refere-se a Saturno, que era considerado então o planeta mais longinquo, concluindo na sétima copla introduzindo o terramoto. E na oitava copla refere-se aos (quatro) elementos, primeiro ao fogo pela claridade encendida dos raios piramidais e, na segunda estrofe da mesma copla, refere-se ao ar (temporais), água (se nam que se quer
chover) e terra (para a receber)... Na copla seguinte, a nona, (por ter sido
censurada) falta a primeira estrofe, enquanto a segunda estrofe da copla se
refere à Lua, como que a dar continuidade específicando algo que também já
foi dito antes (com certeza censurado): A lua tem este jeito...
Segue-se a referência ao astrólogo, com um nome transposto para português: com certeza Regiomontanus, isto é, Johannes Müller von Königsberg
(1436-1476), que em Itália usava o seu nome traduzido do alemão para latim.
Et quantum ad stella Mars speculum belli et Venus regina musicae secundum
Joannes Monteregio (E quanto ao planeta Marte, espelho da guerra, e Vénus,
rainha da música, segundo Joannes de Monteregio)… E, nesta sequência, va-
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mos encontrar os planetas vizinhos, do SOL (na concepção de Ptolomeu) ou
da TERRA (numa concepção mais coetânea), Depois de Marte e Vénus, seguem-se algumas constelações pelos seus signos com mais duas coplas (quatro estrofes) e, voltando aos planetas, dispensando Mercúrio porque é quem
fala, em duas coplas fala-nos de Júpiter, rei dos reis, senhor dos senhores,
onde vamos detectar a falta de mais uma estrofe completa, muito possivelmente, a segunda estrofe da primeira copla, referente a Júpiter, entre os versos 121 e 122, porém o riscar da censura também podia ser entre os veros 126
e 127, mas menos provável no entanto, porque na segunda copla o autor usa o
fazer para designar a acção de Júpiter, construindo desse modo o enlace das
duas estrofes.
[ falta uma estrofe (cinco versos) ]
É tam alto seu reinado
influência e senhoria
que faz per curso ordenado
que tanto val um cruzado
de noite como de dia.
E faz que uma nau veleira
mui forte muito segura
que inda que o mar não queira
e seja de cedro a madeira
nam preste sem pregadura.

125

130

Finalmente encontramos ainda três coplas (seis quintilhas) desmistificando a astrologia dando continuidade ao sarcasmo. E o discurso termina
com a copla de apresentação da peça depois de Mercúrio se ter identificado,
na penúltima copla, como deus dos Mercados, do dinheiro, tratos e contratos, valias, preços, avenças, carestias e baratos (…) até as compras dos
sapatos.
Analisando a esfera celeste no Prólogo, mas agora do ponto de vista dos
deuses nos céus, deuses do planetário, pela mitologia verificamos que o deus
Sol, Febo ou Apolo, não é referido, como também não se refere Diana ou
Juno, ou outra deusa para o caso da Lua. Mas a Lua é referida como deusa no
seu céu: A lua tem este jeito / vê que clérigos e frades / já nam tem ao céu
respeito… Porém, na copla respeitante à Lua foi censurada uma quintilha.
Saturno tomado como deus, é o primeiro a ser referido, pois ele era venerado pelos romanos como o fundador de Roma, e era designado pelos gre-
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gos por Cronos, o deus do tempo, um titã, filho do Céu e da Terra. O culto do
deus Saturno, fertilizador da Terra, que também era considerado como Sol e
Lua – portanto no discurso da personagem Mercúrio adquirindo esse sentido
(Sol e Lua), uma divindade acima das outras – celebrava-se com festividades
pelo solstício de Inverno (pelo Capricórnio), com festas que duravam uma
semana, onde a nobreza romana convivia com os seus servidores, sem distinções sociais ou contrariedades, festas que em Roma desembocavam em geral
em orgias, festas que se tornaram de tal modo importantes que até se interrompiam as campanhas militares. Segundo se figura na peça, o autor considera que sob os auspícios desta divindade (Saturno) estará Roma e a Igreja
Romana, pois a referência de Gil Vicente a Saturno como deus, logo em primeiro lugar, conjugada com a sequente referência ao terramoto, tem um significado muito preciso na peça, que relaciona o Tempo (Cronos, Saturno),
Roma e o terramoto, isto é, prevendo um tremendo balançar (nos Céus e na
Terra) da Igreja Romana da época na luxúria das suas festas (Vénus rainha
da música) enquanto prepara ou mantém as campanhas militares em curso,
seguindo o rigor do autor – y por que sigamos la regla y compás – do mesmo
modo que nada escapa ao deus dos mercados, até as compras dos sapatos.
Muito embora Roma esteja dominada por Saturno, Mercúrio sobrepõese àquele Poder e a celebração dos festejos de Natal de 1524 (solstício de Inverno) será por isso uma feira, porque Mercúrio é a divindade que domina a
situação política na Europa na época.
Confirmando esta interpretação segue-se que, quanto a Marte espelho
da guerra e Vénus rainha da música (a luxúria das festas em Roma ou feira
da Virgem), – Et quantum ad stella Mars speculum belli et Venus regina musicae secundum Joannes Monteregio, – a leitura dos astros e firmamento segundo o mais famoso astrólogo, apenas corresponde a esta realidade de Roma
e da Igreja, governada pelo culto de Saturno (como Sol e Lua) – em celebrações (saturnais) – o que, no fundo corresponde à leitura que Lutero faz da
Igreja Romana e que, Carlos de Habsburgo, em luta contra o Papa (aliado à
França, Francisco I está no Norte de Itália com os seus exércitos), agora assume temporariamente (Tempo). Na mesma sequência das celebrações de Saturno, com Marte nas guerras conteúdas / em que os reis são ocupados, ou
nos festivais de Roma, quando Vénus declina / a retrogada em seu cargo,
sucede que, já em tempo do Império Romano as vítimas humanas – da veneração de Saturno – foram substituídas por libações e sacrifícios de touros e
de carneiros, pelo que Gil Vicente assim o põe na fala de Mercúrio, em que
este diz:
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E quanto ao Touro e Carneiro
são tão maus de haver agora
que quando os põe no madeiro
chama o povo ao carneceiro
senhor, c’os barretes fora.
Depois do povo agravado
que já mais fazer nam pode
invoca o sino do bode
Capricórnio chamado
porque Libra nam lhe acode.
E se este nam hás tomado
nem Touro Carneiro assi
vai-te ao sino do pescado
chamado Picis em latim
e serás remediado.
E se Picis nam tem ensejo
porque pode nam no haver
vai-te ao sino do cranguejo
sinum Cancer Ribatejo
que está ali a quem no quer.

100

105

110

115

Pelo sacrifício (no madeiro) de touros e carneiros chama o povo ao carniceiro Senhor. Porém…, depois do povo agravado / que já mais não pode,
apoda-o de Cabrão, bode / Capricórnio chamado…, / porque Libra (a Justiça,
balança) não lhe acode. Todavia, – numa atitude mais conformista e de pelintrice imperial – se não pudeste tomar (adquirir) nem touro nem carneiro, para
os sacrifícios a Saturno (pelas saturnais, no solstício de Inverno), vai-te ao
peixe e estarás remediado. Porém, não havendo peixe, porque pode não no
haver, serve-te dos caranguejos que apanhas nas margens do Tejo,4 que está
ali a quem no quer. Isto: quantum ad Taurus et Aries, Cancer, Capricornius
positus in firmamento coeli… Assim, na referência aos caranguejos nas margens do Tejo, encontra-se uma crítica muito directa ao comportamento da
Corte portuguesa, que em tudo se presta – que está ali a quem no quer – para
4 - Ribatejo na época era como se chamava à zona de ria na foz do Tejo, abrangente de Alcochete até ao Montijo, hoje freguesia de São Francisco pertencente ao concelho de Alcochete. A
província do Ribatejo (distrito de Santarém) é muito recente.
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servir o bem-estar do imperador e da Espanha imperial. E, todo este segmento (as duas coplas referentes ao céu do firmamento), surge na sequência do
poder dos deuses dos céus em especial Marte e Vénus, sob os auspícios de
Saturno. Note-se que o autor, refere o poder dos corpos celestes dos sinos
resplandecentes – signos, sinais constatados na análise política – ainda não
entrou nas doze moradas palhaças: nos signos do zodíaco. Portanto, Mercúrio refere muito correctamente, que andando a astrologia (estronomia) mal
sabida e lisonjeira – pelas profecias do fim do mundo, o dilúvio pelo alinhamento em peixes – tomou a iniciativa de predizer sobre os acontecimentos, o
porvir, segundo a situação política que constata: eu à honra deste dia / vos
direi a verdadeira.
Segue-se o principal deus do planetário, Júpiter – subtraído à devora de
Saturno (Cronos, Tempo) – processando maravilhas, porém, porque uma estrofe foi censurada desaparecendo por completo do texto da peça em 1562, a
nossa interpretação das duas coplas (reduzido o texto a copla e meia), só é
possível por conjectura: os versos tratam, parece-nos (no seu conjunto, das
duas coplas), do regresso do navio Vitória da expedição de Fernão de Magalhães: sem cair no abismo infernal (na visão sujeita às teorias da gravidade
da época) a navegação no hemisfério sul ao alcance de todos. Pois, sem a estrofe que devia estar entre os versos 121 e 122, detectámos a ambiguidade
dos restantes. Contudo, para além dos vários significados no contexto da
peça (pela sua acção dramática, pelo mundo às avessas, hemisfério Sul), a
pista para a nossa conjectura é clara nos versos que antecedem o corte da estrofe pela censura e, depois, na copla seguinte. Porque… Júpiter rei das estrelas (…) / pintor de todalas rosas (120) / rosa mais fermosa delas. Ora, diferenciando-se do Paraíso de Dante, onde este encontra uma rosa branca no
último Céu (o décimo), e que é Deus (representado pelo triângulo da Santíssima Trindade), aqui no Auto da Feira é Júpiter (no sexto céu) o senhor das rosas mais formosas, o que, conjugando as estrelas com a rosa mais formosa
delas, o cruzado que vale tanto de noite como de dia, e a nau veleira, obtemos: a orientação pelas estrelas; a rosa-dos-ventos; e a segurança da navegação tanto de noite (cruzeiro do Sul) como de dia (altura do Sol). Isto é, o saber navegar no outro hemisfério (dia e noite, Norte e Sul), constituindo essa
segurança a pregadura da nau veleira. E assim, Júpiter surge oferecendo o
sucesso da navegação por todo o planeta – que o imperador nestes anos apresenta ao Mundo como um sucesso da sua política e do seu governo – e as maravilhas do Poder mais além (plus ultra), associado ao domínio imperial: é
tão alto o seu reinado / influência e senhoria...
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Nesta interpretação as motivações para o riscar da censura de quinhentos (1562) tornam-se bastante claras. A referência do autor a Joannes de Monteregio pode relacionar-se ainda com as questões científicas de facto colocadas à navegação, isto é, aos problemas da orientação e cálculo das distâncias
que se colocaram aos portugueses no início da aventura do mar oceano, das
novas terras e da sua cartografia, entre 1460 e 1480 e, portanto, a sua importância em relação à nau veleira (viagem de Fernão de Magalhães).
Finalmente, para fechar a análise do prólogo do ponto de vista dos deuses, o discurso da astronomia que anda agora mui maneira / mal sabida e lisonjeira, as referências do autor da peça à astrologia, em versos que podem e
devem ser lidos quase à letra, pois Et quantum ad duodecim domus zodiacus
sequitur declaratio operationem suam (E quanto às doze casas do Zodíaco
segue-se a declaração de como operam): No zodíaco acharão / doze moradas
palhaças…
Constatamos ainda, pela unidade conceptual da peça transmitida pelo
texto do prólogo, que a concepção da forma aparente da peça englobando os
diferentes grupos sociais no conjunto das suas três partes, obedeceu também
aos desígnios de evidenciar as festividades durante a semana do solstício de
Inverno (Saturno) e, por isso mesmo, a referência: – E porquanto nunca vi /
na corte de Portugal / feira em dia de Natal, / ordeno uma feira aqui (175) /
para todos em geral.
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Sobre o Auto da Feira
alguns factos e referências anteriores
O Auto da Feira, como o Auto da Alma, e como muitas outras peças de
Gil Vicente, situa-se entre aquelas mais complexas que o autor elaborou. Todavia, sem dúvida nenhuma que a peça, em todo o seu mythos, envolve essencialmente a questão dos mercadores banqueiros (nas feiras) que dominavam a Igreja até então, a banca alemã, sobretudo a dos Fugger, e as tentativas
do Papa Clemente VII, um Medici, em contratar novos mercadores para além
dos laços familiares seus aliados, unindo a banca francesa e italiana (sobretudo Genova e Veneza), que se viam excluídas dos novos mercados, das contas
e do sistema financeiro da Igreja.
Assim, desde a eleição de Júlio de Medici para Papa em 1523 que se procuram e se impõem novas alianças na Europa, contudo, só ficaram definidos
os lados em confronto durante o ano de 1524. As atitudes do novo Papa encontram desde logo grandes obstáculos por parte do imperador Carlos V, pois
Roma pertence-lhe, e ele há de ser coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque o considera ter sua herança, conforme foi figurado
no Natal de 1523 por Gil Vicente no Auto em Pastoril Português, depois de,
em Inês Pereira o autor figurar5 a forte ligação de Carlos V (Ermitão) a Erasmo de Roterdão (Cupido) no final da peça com a exposição da personagem
na sua entrada em cena...
Ermitão

Señores por caridad
dad limosna al dolorido
ermitaño de Cupido
para siempre en soledad
pues su siervo soy nascido.

1015

No Auto da Feira com a entrada em cena de Roma, faz-se sentir a situação a que sucede e precede mais uma guerra no norte de Itália, que Gil Vicente prevê que esteja mais definida no decurso de 1525,6 tal como havia fei5 - Ver: Noémio Ramos, Gil Vicente, Inês Pereira… (2017).
6 - A prevista guerra viria a ficar interrompida em 24 de Fevereiro de 1525 com a prisão do
rei de França, Francisco I.
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to saber numa outra peça ainda antes do Natal, em 8 de Setembro de 1524, no
Auto dos Físicos, onde também prometeu uma intervenção teatral muito especial, na sequência de Feira das Graças, dando continuidade à saga da Beira mas também na sequência da saga de el-rei João III: Voyme a la huerta de

amores [campo de Erasmo] (665) / y traeré una ensalada, [Auto da Feira] / por Gil
Vicente guisada, / y diz, que otra de más flores, / para Pascua tien sembrada....
Mas esta outra de mais flores será Frágua de Amor, porquanto a primeira ensalada
já guisada, refere-se ao Auto da Feira (das Graças). Recordamos que a guerra prevista no Auto dos Físicos está anunciada pela cantiga...

Yo, yendo más adelante,
dixo Francia en su latín:
Si volem ligera, si volem ligera,
bone xi, si volem la guerra,
vera xi, si vole la guerra.

710

Afastados os banqueiros que tinham apoiado com subornos a eleição de
Carlos V como imperador, ganham favores e alianças com Roma e o Papa
Clemente VII os banqueiros italianos e franceses. Todavia, a situação de
guerra tem vários motivos e demasiadas implicações geopolíticas, anexações
territoriais, traçado de fronteiras pelo coligar de feudos, alianças ou vassalagem, etc..
A República Veneziana vinha lutando pelo lado dos franceses desde a
posse de Francisco I de França em 1515, tendo-se destacado em especial na
batalha de Marignano (Milão, Setembro de 1515), quando a vitória dessa
aliança permitiu a Veneza recuperar os territórios que havia perdido anos antes em luta contra a Liga de Cambrai (a Santa liga de 1508), e aos franceses a
conquista de Milão.
Porém, em 1523 a situação das tropas francesas era de colapso, haviam
sido derrotadas perdendo os territórios de Gênova e Milão. Com a morte do
Papa Adriano VI em 14 de Setembro, o Cardeal Júlio de Medici, que era então o governante de Florença, foi eleito Papa, tomando posse sob o nome Clemente VII. Também neste ano, com a morte do doge de Veneza, António
Grimani, sucede no poder da Sereníssima República, Andrea Gritti, que inicia desde logo negociações com o Imperador a fim de estabelecer a paz, que,
em 29 de Julho, ficou concluída pelo Tratado de Worms, retirando a República das guerras em curso.
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Em 1524 a situação modifica-se, Francisco I consegue reunir a nobreza
num poderoso exército, avançando ainda com mercenários suíços para o
Norte de Itália e, enquanto os exércitos imperiais e seus aliados – duque Carlos III de Bourbon (traindo a França) – ocupam a Provença, as tropas francesas (com Francisco I) conquistam Milão sem o apoio de Veneza, mas também sem a sua oposição, porque não houve uma renúncia da antiga aliança
com a França, e porque a República Veneziana ainda não se aliou com as
forças do imperador. Este relacionamento entre Francisco I de França e Veneza em 1524, está figurado na peça pelo casal Amâncio Vaz (Francisco I) e
Branca Anes, a brava (também designada por Brancanes,7 a Sereníssima Republica Veneziana).
A expectativa do Papa Clemente VII, recentemente doutrinado pela leitura de O Príncipe de Maquiavel, obra que havia sido oferecida e dedicada ao
seu irmão Lorenzo II de Medici, seria uma aliança incluindo todos os Estados italianos, mas, com Nápoles não seria possível porque está dominada por
Espanha, porém o Papa está na posse de Roma e Florença, acerca-se de Génova, enquanto uma aliança com Veneza é, no momento, um objectivo a atingir ao mesmo tempo que com Milão, isto é, com a França que domina Milão
e tinha Veneza como aliada havia muito pouco tempo. Pois, configurando-se
na peça que Denis Lourenço (Clemente VII) – casado com Marta Dias (Florença) a mansa – não pretende desfazer-se da sua mulher, mas apreciava, e
até muito desejava para si, um enlace com Branca Anes (Veneza).
Como dois anos mais tarde há de representar o duo do Clérigo com seu
filho Francisco – em Clérigo da Beira (Feira do Paço ou Pedreanes) – Gil
Vicente, em 1524 destaca nesta peça (Feira das Graças) a amizade entre o
Papa Clemente VII (Denis Lourenço) e Francisco I de França (Amâncio Vaz)
e, no diálogo, as suas expectativas em confronto no que diz respeito a Veneza: da parte de Francisco I a sua desilução com a Serenissima República, e,
por parte do Papa Clemente VII, a necessidade de uma aliança com ela. Mas
também devemos observar que, nem Amâncio nem Denis chegam a entrar
naquela feira das Graças, enquanto que, elas, as Nações, Veneza e Florença,
entrando pela feira dentro (centro do palco), são aí assediadas para comprar,
sentindo-se enganadas por terem pensado que seria uma feira do lugar (Itália) comerciando coisas de facto e não mercadoria espiritual. Em especial
destaca-se o confronto de Marta Dias (povo de Florença) no seu encontro
7 - Já referimos as razões porque Brancanes é nome da personagem que figura a Sereníssima
República Veneziana, em Gil Vicente, o Velho da Horta, de Sibila Cassandra à Tragédia da Sepultura, publicação de 2010.
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com o Diabo – o figurado anjo do mal – parte intrínseca da Consciência da
personagem Tempo (Carlos V) pela sua face mundana, carnal.
Portanto, o Auto da Feira, como temos afirmado, figura entre muitos
outros primores, também a situação política na Europa derivada dos novos
contratos do Papa nas suas relações com o poder mercantil, o comércio e o
crédito financeiro, que resultam numa requerida (necessária) aliança política
do Estado Papal com a França, sobretudo com dois objectivos: para se poder
defender do Império e para expulsar os espanhóis de Itália.
Resumindo, Roma (Igreja e Estado, instituição) tenta libertar-se da banca do mercador mor, o Tempo (banca do Serafim e, consequentemente, do
Diabo), tenta livrar-se da banca castelhana e da banca alemã (Medina e Anvers), privilegiando as bancas italianas de Florença (Medici, familiar), de Génova e de Veneza, e talvez as de Paris e Lyon, com o apoio de Francisco I,
que acabava de entrar em força em Milão, e que, pouco depois avança para a
previsível aliança com o Papa, que será formalizada em Novembro de 1524.
Contudo, a aliança política e militar ainda não se manifesta no Auto da Feira,
o auto foi criado e escrito antes de Novembro de 1524, a situação que é de
guerra na Provença e no Norte de Itália, é dramática para Roma – que recusa
os vendedores do Tempo (Serafim e Diabo) na Feira das Graças – que se
vem afastando da vontade do Imperador, mas ainda é de expectativa na perspectiva do Serafim – na peça o dito anjo do bem – por primeiro arauto do
Tempo, a sua face do espírito vendedor de virtudes, das Graças, porque as
imposições deste, como aquele Senhor que vende a Paz desejada, não deixam outras alternativas senão a guerra: que quem tem guerra com Deus
(Mercúrio / Fugger) / não pode ter paz com o mundo.
Uma questão formal, fundamental no âmago da peça, é a representação
da Consciência, e por isso o alerta de Mercúrio no início do seu discurso: ... /
todos quantos aqui estais / afinai bem os sentidos / mais que nunca, muito
mais (5). A sua percepção implica o reconhecimento das figuras nas
personagens.
A representação da Consciência foi desde sempre uma questão muito
cara ao autor, desde Pastoril Castelhano – nessa peça a representação da
consciência do autor passa pelo seu sucesso na Corte portuguesa, está em
BrasGil – com a figuração da sua consciência em duas personagens Brás e
Gil Terrón. A representação da consciência humana atinge um ponto alto
com a representação do Papa Júlio II em ALMA, ANJO e DIABO – seguin-
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do o autor a propósito do conteúdo da peça, a concepção tripartida do homem
exposta por Erasmo no Capítulo sétimo do Enquiridion – no Auto da Alma.
Contudo, devemos lembrar o que nós afirmámos ainda antes de estudar
as obras de Gil Vicente, em 2005, por uma leitura mesmo pouco atenta do
Auto da Lusitânia, em “Os maios de Olhão...”, a representação dramática da
consciência humana atinge o seu ponto mais alto em Todo-o-Mundo e Ninguém, numa representação do seu maio. Como em 1502, o autor representa a
sua própria consciência, mas em 1532, a sua formulação, representando o Eu
dialógico do autor, representa também o genérico de todo o indivíduo humano. A figura (dual) Todo-o-Mundo e Ninguém constitui também uma abstracção do carácter humano no seu conflito individual de Consciência, colocado diante dos seus desejos e ambições, ou na sua leitura crítica perante a
vontade de intervenção e as expectativas em ocupar um lugar na Sociedade
humana. Por fim, fechando o ciclo de produção das suas Obras de Teatro, o
autor expõe-nos a concepção e preparação especial do seu Teatro (o filósofo
com parvo atado ao pé), em Floresta de Enganos, com a sua própria Consciência representada no Filósofo dominado pelo Parvo a quem tem de ultrapassar para se fazer entender .
Em todo o caso, o Auto da Feira constitui um outro momento muito alto
da representação da Consciência, onde por ironia e para sublinhar o recurso
do imperador à doutrina de Erasmo na sua guerra ideológica, Gil Vicente recorre mais uma vez à concepção daquele autor apresentada no Enquiridion,
com a figura tripartida do TEMPO (SERAFIM e DIABO), contudo, logo fazendo a passagem para a visão conceptual do autor da peça, pela delegação
no Serafim que a personagem Tempo faz de si próprio (que, estando presente,
não mais se vai pronunciar), provocando em simultâneo o aparecimento do
Diabo (repare-se que este não é chamado à cena,8 ele surge como consequência da delegação no Serafim), isto é, numa concepção da Consciência que
congela a visão de Erasmo e se vai manifestar na dualidade Eu (Serafim) e o
Outro (Diabo), requerendo por parte do público (leitor), o reconhecimento
(Aristóteles) disso no decorrer da acção dramática da peça, assim se relacionando muito directamente com o âmago do que foi exposto no Prólogo da
peça pelas palavras de Mercúrio, a Consciência política do momento num
mundo às avessas.
8 - A entrada do Diabo tem de estar, necessariamente, na didascália. Porém, para o público
essa entrada não é anunciada nem a figura é identificada, senão depois de intervir. Será o Tempo a
fazer a identificação numa reflexão da sua Consciência: Falando com salvanor / tu diabo me pareces.
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feira das Graças – perfídia política
Como muitas outras, a feira de Estoi, no concelho de Faro (Algarve), é
gerida e dirigida pelo seu proprietário, propriedade que constitui uma concessão atribuída pelo Município a troco de pagamento pelo lugar vedado (e
impostos), através da Junta de Freguesia onde se realiza. O proprietário dividiu o espaço – ou talvez antes o Município já o tenha feito, impondo regras –
traçando percursos e locais de venda que o proprietário da feira aluga aos
feirantes. Cobra por isso e pela segurança, limpeza e demais serviços onde
emprega gente durante o período de tempo da feira, explora o principal botequim (comes e bebes) e ainda outros recursos dos mais lucrativos, etc., etc..
Esta forma de organização difere das grandes feiras do século xvi, apenas
por ser bastante mais reduzida (em produtos), por ser muito restrita, abrange
apenas uma pequeníssima região geográfica e, sobretudo, por não ter relações comerciais (trocas, pagamentos) com outras feiras noutras localidades
(no estrangeiro), o que multiplicaria exponencialmente os problemas (cambios, financiamentos, cartas de crédito, etc.), incluíndo a contratação de policiamento, de tribunais específicos, etc.. Porém, a descrição figura, pelo menos toscamente, o que queremos dizer: uma feira era dirigida (gerida) pelos
representantes do seu proprietário (as feiras que tem), um banqueiro (sapateiro), com o capital (cabedal) necessário e a capacidade instalada (distribuida
por outras localidades) de financiar ou de dar crédito aos feirantes (mercadores) e até aos grandes compradores (industriais), aos senhores grandes proprietários, aos Municípios, ou aos Estados.
Por isso, Mercúrio (Fugger) diz: Faço mercador mor / ao Tempo (Carlos
V), porque o Tempo tudo tem. E o Tempo começa por dizer: Em nome daquele que rege nas praças / de Anvers e Medina as feiras que tem, pois tais
feiras são propriedade do banqueiro Jacob Fugger o rico.
Contudo, o Tempo (o Imperador) limita o carácter da feira, esta feira
destina-se apenas a vender a sua própria mercadoria espiritual – começa-se
a feira chamada das Graças – a troco de cousas que hão de trazer.
(Tempo)

Aqui se acharão
a mercadoria de Amor e rezão
justiça e verdade, a paz desejada
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De entre muitas outras virtudes que tem para trocar por coisas, as que
mais se destacam correspondem ao seu querer, a sua imposição, Carlos V, o
imperador, é Senhor da mercadoria (doutrina) de Amor (Cúpido, Desiderius
Erasmus), como também da Razão, Justiça e Verdade, e Senhor da Paz
desejada.
Na última copla (23) da sua apresentação o Tempo dirige-se a Deus para
pedir ajuda, rogando: Com a vontade que deste o Messias / memoria [lembra
e envia] o teu anjo que ande comigo. // Senhor, porque temo / ser esta feira
de maus compradores / porque agora os mais sabedores (215) / fazem as
compras na feira do demo / e os mesmos diabos são seus corretores.
Parece-nos subtil porque esta feira, dos Fugger, é a das Graças, enquanto as feiras que não pertencem aos Fugger são as feiras do demo (Lyon, Paris, Florença, Veneza, Génova) e nelas os seus diabos – os mesmos diabos,
são seus corretores – têm a sua tenda, pois em todas as feiras haverá diabos e
anjos. Anjos bons e maus! Porém, será o decorrer da acção dramática que irá
esclarecer o público.
Entra então o requerido anjo – o Serafim, um anjo da mais alta hierarquia – por arauto do mercador mor, como propagandista do Tempo, dando
inicio aos anúncios, promoção dos objectos em venda, apelando primeiro ao
mais alto clero, pastores das almas, papas adormidos, para que comprem as
samarras (os aconchegos) dos outros primeiros: os antecessores (Papas),
apelando ao tempo passado, aos contratos com os Fugger dos Papas antecedentes ao actual. Na sua propaganda, o Serafim apela depois aos mais altos
príncipes do império facundo – facundo, pela cultura clássica italiana, o eloquente Sacro Império (apela aos príncipes de Itália, que estaria dividida em
27 Estados autónomos, segundo Gil Vicente em Pastoril Português), – para
que se protejam da ira – do Imperador, Cavaleiro Mor, no caso mercador
mor – do senhor dos céus comprando grande soma do temor de Deus – temor dos Fugger – na feira da Virgem (Graças), senhora do mundo... Exemplo
da paz. Se na verdade querem paz!
De salientar que a dedicação da Feira das Graças à Virgem Maria, mãe
de Deus (seja Madona e o Menino), que corresponde ao mais comum dos
costumes, isto é, a uma manifestação cultural de dupla face, erudita e popular, de toda aquela época a que passámos a denominar Renascença… A celebração e apelos à Virgem – em confronto e em paralelo com as referências a
Vénus no prólogo (deusa rainha das músicas, a luxúria nas festividades de
Roma, celebrando a Saturno) – se na Península Ibérica têm um expoente em
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Afonso X e, passando por muitos poetas, se prolongam por toda a renascença, em Itália fazem parte da cultura da renascença pelo menos desde Giotto e
Dante, e, como já referimos noutras publicações, a própria universidade de
Paris, a partir do início do século dezasseis, só aceitava a frequência a quem
manifestasse a crença na virgindade de Maria, na imaculada concepção. Mas
para a maioria dos artistas (pintores, poetas e dramaturgos) a Virgem Maria é
a deusa Vénus da renascença, como Cristo é o deus Apolo. E as dedicatórias,
apelos, preceitos, anexins, ou quaisquer outras sentenças à Virgem, são representações das manifestações culturais (populares e/ou eruditas) que, da
melhor forma, caracterizam a época na Europa ocidental. Assim, pela cultura
da época, seguindo a moda e os festejos populares, o Auto da Feira das Graças só podia ser dedicado à Virgem, até porque a Virgem as dá de graça,
como refere a personagem Teodora.
Quanto à perfídia (termo do latim) devemos antes de mais assinalar
que a questão tem escapado à crítica tradicional, e já na nossa análise
do Auto dos Físicos abordámos este problema de interpretação do termo
usado na época: prefia para designar o que hoje entendemos por perfídia,
a qualidade do que é pérfido. O Auto da Feira oferece-nos a possibilidade de melhor esclarecer a questão, já que nele constam as duas palavras
– perfia (porfia) e prefia (perfídia) – que têm sido tomadas pela crítica
tradicional por porfiar, que significa: insistir muito, discutir ou especular
para afirmar o mesmo.
O vocábulo perfia surge nas palavras do Diabo, com o claro significado de insistência, porfia: E se o que quer bispar / há mister hipocresia / e com ela quer caçar / tendo eu tanta em perfia / por que lha hei
de negar? (340). Enquanto que o termo prefia vem na cantiga de entrada
de Roma em cena, com o significado evidente de premeditar o engano,
faltar à fé jurada, traição ou deslealdade, portanto acções pérfidas, pelo
que se deve ler perfídia: Sobre mi armavam guerra / ver quero eu quem
a mi leva. // Três amigos que eu havia / sobre mi armam prefia (355) / ver
quero eu quem a mi leva.
Assim, como verificámos também em Físicos, quando o Moço
(Perico), transmite as palavras de Branca de Nisa (rainha Leonor de Habsburgo) ao Clérigo (el-rei João III de Portugal) que morre de amores por
ela, diz: Inda esse doudo prefia. (116) / Olhai aquela fantesia / de clérigo
escomungado. Querendo dizer: ainda esse doido falta ao jurado contrariando o prometido silêncio, comportando-se com deslealdade – e infiel
porque já está oficialmente casado com outra – pretendendo “ela” que
aquele “drama real” de amor pela madrasta terá sido uma fantasia de clérigo excomungado. Portanto, dizendo: Ainda esse doido perfídia!
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Tempo, Serafim e Diabo
Enquanto o Serafim faz a promoção dos seus produtos já o Diabo apronta uma tendinha diante de si, como bofolinheiro... E quase que interrompe a
fala do Serafim. Ele é a outra face do dito bem (Serafim), formalmente representaria o mal, conquanto o Serafim propagandista representaria o bem. Assim, como no Auto da Alma o Diabo e Anjo se constituem como parte da
Consciência da ALMA, aqui, no Auto da Feira, o Diabo representa por si só
a Consciência do Tempo – a consciência figurada de Carlos V como Cavaleiro (mercador) mor dos Fugger – porque o Diabo, na sua basta ironia de bufarinheiro, tem dois discursos simultâneos, exactamente pelas mesmas palavras copiosas de sabedoria popular: o discurso imperativo do próprio ser e
saber conforme o nome da personagem; e, evidenciando conhecer a verdade,
o discurso daquele que ele mesmo representa feito às avessas, como um reflexo simétrico ao que seria feito em Consciência pelo poder imperial, poder
que, de momento, está enfraquecido, porque que não tem nem ceitil. E, em
confronto com a Consciência da verdade personificada no Diabo, o Serafim
configura-se como uma representação da perfídia Consciente do Imperador
Carlos V. Deste modo o autor apresenta de facto um mundo às avessas representado pelos anjos do bem e do mal.
Ao desenrolar deste pormenor durante a peça refere-se Mercúrio ao iniciar o seu discurso no Prólogo: todos quantos aqui estais / afinai bem os sentidos / mais que nunca, muito mais. Depois, para observarmos na apresentação que faz, com a ironia aos vaticínos e com a concepção do universo, – a
esfera celeste – pela visão da época (pelo sonho da razão), um mundo conhecido (hemisfério Norte, Céus) e outro desconhecido (hemisfério Sul, Infernos), sem dúvida que nos remete para um novo mundo (de Carlos V), plus
ultra, mas por agora às avessas.
O primeiro confronto do Diabo, que diz ser o mor mercador da feira –
verei quem me estorva / de ser eu o maior dela – como não podia deixar de
ser, é com aquele de quem é a Consciência, o Tempo, o nomeado mercador
mor.
[ Tempo ] És tu também mercador / que a tal feira te ofereces? [ Diabo ]
Eu não sei se me conheces. [ Tempo ] Falando com salvanor (com todo o respeito) / tu diabo me pareces. // [ Diabo ] Falando com salvos rabos (livre de
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incómodo, ou de rabos) / (...) / pois não me tolhas a venda / que não hei nada
contigo. A figura do Tempo dirige-se então ao Serafim – para não mais tomar a palavra durante toda a peça – pedindo-lhe que ele em tudo o acuda
para que o Diabo, ou seja, a sua própria Consciência, não lhe estrague a pérfida propaganda: [ Tempo ao Serafim ] Senhor, em toda maneira / acodi a este
ladrão, / que há de danar a feira. – E o Diabo ouvindo que lhe chamou ladrão, replica: Ladrão? Pois haja eu perdão / se vos meter em canseira. Claro
que o Diabo nunca o irá meter em canseira, pois, pelo seu discurso literal, o
que ele vinha vendendo a Roma, em tempo dos antecessores Papas, corresponde de facto, no seu âmago (que não nas aparências), aos objectivos deste
Tempo pelo subtexto da acção dramática da peça.
Senhor em toda maneira
acodi a este ladrão
que há de danar a feira.
Diabo Ladrão? Pois haja eu perdão
se vos meter em canseira.

Tempo ao Serafim

270

Segue-se um longo discurso do Diabo que se prolonga até à entrada do
primeiro comprador. Será uma compradora, Roma (a Igreja instituição), e o
Diabo num discurso esclarecedor do seu papel, apenas interrompido pontualmente pelo Serafim, anuncia os naipes que traz da Andaluzia, numa referência figurada às (cartas) denúncias e aos “jogos” da Inquisição espanhola que
tinha a sua sede em Sevilha. Mas antes, note-se que, no caso específico dos
virotes, Gil Vicente refere-se às curtas setas de Cupido, para figurar a propaganda da doutrina de Desiderius Erasmus de Roterdão (Cupido), que também
traz de Andaluzia, pois o bispo de Córdova, Alonso Manrique de Lara y Solis (erasmiano) – que, depois de esperar pela rainha Leonor de Habsburgo em
Badajoz desde Novembro de 1522 até finais de Maio de 1523, acompanhou a
sua comitiva desde a fronteira de Elvas ao encontro com o seu irmão Carlos
V em Medina del Campo – foi então este bispo nomeado arcebispo de Sevilha e, pouco depois, em Setembro de 1523, Inquisidor Geral de Espanha, cargo deixado vago por Adriano de Utrecht.
(Diabo)

Às vezes vendo virotes,
e trago de Andaluzia
naipes com que os sacerdotes
arreneguem cada dia
e joguem até os pelotes.

320
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Os virotes e os naipes de Andaluzia (Alonso Manrique de Lara), referem-se pois a Cupido (Erasmo) e à sua doutrina que o imperador com o Papa
anterior (Adriano VI) tentavam impor na Igreja de Roma, as referências do
autor que o demonstram estão em Inês Pereira e no Auto dos Físicos, como
já referimos.
Os diálogos do Diabo, logo desde a sua entrada em cena, têm por finalidade uma identificação clara da figura naquela personagem, bem como evidenciar a sua caraterização em confronto com o Serafim, de modo a conduzir o espectador na percepção dos papeís de cada um dos dois anjos (supostamente espíritos do bem e do mal) como quimeras – fabulações da consciência – da personagem Tempo, conquanto, esta personagem, está representando
na peça a perfídia política do imperador Carlos V com o objectivo de obter o
máximo de apoios doutrinais – levando a cabo uma campanha de indução da
ideologia erasmiana – de modo a justificar perante os seus súbditos, e outros
povos europeus se necessário, o enveredar por uma verdadeira guerra contra
o Papa e seus aliados. Assim, nesta peça, a personagem Tempo (por Cronos
grego, Saturno romano) figurando o imperador Carlos V, haveria de estar em
condições de provocar um terramoto político na Isntituição da Igreja e do Estado Romano, porque como assumido representante político (cavaleiro mor)
dos Fugger, e na medida exacta daquela perfídia política, dominando (vendendo) a mercadoria de Amor (doutrina de Erasmo)9, se apresenta senhor da
Razão, da Justiça e da Verdade, como ainda pelo seu momento e objectivos,
perante a situação de guerra ideológica na Europa (Lutero, Zwingli, etc.), ti9 - Mercadoria de Amor (doutrina de Erasmo), ou mercadoria espiritual como dirá
mais tarde (1532) João de Barros em Ropicapnefma, dando a palavra ao Tempo, explica o fenómeno: [Tempo] (...) E em boa verdade eu ousaria dizer que, papel e tinta têm morto mais
homens em o mundo que ferro e aço (...). Escreveram os quatro Evangelistas, escreveu Paulo e alguns Apóstolos, começaram danados entendimentos [a] retorcer sua escritura. Quiseram emendar este erro alguns velhos e santos barões, assim como Jerónimo, Agostinho,
Ambrósio, Gregório; mas sobreviveram a estas quatro colunas quatro opiniões: Tomistas,
Albertistas, Escotistas, Ocanistas, dizendo que, por estas colunas serem lavradas mui chãs
e claras, eles lhe queriam pôr um mosaico que as lustrasse. Para a qual obra ajuntaram
estas cores de pedras, duras e frias em o conhecimento dos Mistérios de Deus eterno:
Aristóteles, Galeno, Ptolomeu, Plínio, Abenazar, e outras mui desvairadas cores. (...) Quem
fez estas contendas sem fruto senão tinta e papel posto em juízo de homens mancebos, enlevados na vaidade e alteza de seu engenho, e cegos no claro e moral estilo dos antigos?
(...) E se alguns [a doutrina de Cristo] a querem defender, não é com obras obradas, mas
imprimidas, que fica já mais em trato de mercadoria que de doutrina.
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nha necessariamente de ser ele o mercador mor na feira das Graças, porque
só ele estaria em condições de oferecer a Paz desejada...
E enquanto que o Serafim (Carlos V como anjo do bem), como arauto do
Tempo, vende a pérfida mentira pelas verdades aparentes que anuncia, o Diabo (Carlos V, como anjo do mal) surge como a Consciência plena do dito bem
e mal, com um discurso ético pela ironia, que evidencia a moral, mesmo pela
sua acção – pois apresenta-se conforme o seu próprio ser – porque como ele
próprio afirma, diz exactamente o que vende, sublinhando que o mal vem ao
seu encontro, ele é um bom rapaz, não força ninguém, evidenciando bem o
que constitui a sua actividade perante o que encontra de mau na sociedade e
nas pessoas.
Portanto, Gil Vicente torna claro, sobretudo pela acção dramática, mas
também na letra da peça, que o simplismo aplicado na formulação dos conceitos de bem e de mal, palavras em geral usadas como mágica para manipular néscios, ainda assim se pode reverter para evidenciar a verdade, até quando contradita pelo próprio manipulador, aliás como já o havia clarificado em
muitas outras peças anteriores, pois, como diz o Diabo, dirigindo-se ao Serafim: Olhai cá Anjo de bem (…) Se eu fosse tão mau rapaz / que fizesse força
a alguém / era isso muito bem / mas cada um veja o que faz / porque eu não
forço ninguém…
(Diabo)

E mais as boas pessoas
são todas pobres a eito
e eu por este respeito
nunca trato em cousas boas
porque não trazem proveito.

300

Toda a glória de viver
das gentes é ter dinheiro
e quem muito quiser ter
cumpre-lhe de ser primeiro
o mais ruim que puder.
Com as apresentações das personagens Tempo e Serafim, e com o confronto do Tempo consigo próprio, pela sua Consciência, o Diabo, termina o
primeiro episódio – o do Diabo – segue-se o episódio de Roma.
Avistando Roma aproximar-se para entrar em cena, Mercúrio alerta o
Tempo para se preparar e aprontar para a receber. Necessáriamente, tinha de
ser o Diabo (a Consciência do Tempo) quem melhor havia de atender o alerta
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de Mercúrio, até porque a conhece bem melhor que ninguem, e o Tempo havia delegado os cuidados com a sua mercadoria ao Serafim. Roma, pelos Papas antecessores, vinha comprando e vendendo usando os serviços de Mercúrio (Fugger) havia muitos anos, e o seu mercador mor – neste caso o diabo,
como será referido pela personagem Roma, – o Diabo sempre esteve ao seu
serviço:
Alto Tempo aparelhar
porque Roma vem à feira.
Diabo Quero-me, eu concertar
porque lhe sei a maneira
de seu vender e comprar.

Mercúrio

350

Roma e a sua feira
No Natal de 1524, como havia sido anunciado pelo Papa, Início do Ano
do Jubileu para aquele dia – 25 de Dezembro de 1525 (pelo ano do nascimento) – no Auto da Feira, Roma (figurando O Estado e a Igreja de Romana) entra cantando:
Roma

… ?
[… erra]
sobre mim armavam guerra…
Ver quero eu, quem a mim leva.
Três amigos que eu havia
sobre mim armam prefia…
Ver quero eu, quem a mim leva.

355

Aparentemente falta o verso inicial da cantiga, mas também pode ser –
talvez seja o mais provável – que o autor quisesse deixar isso ao imaginário
de cada um, ao público espectador, porque Roma entra cantando (erra, terra,
nesta serra…), pelo que, o que se faz ouvir claramente já no palco, será apenas a partir do segundo verso da cantiga: sobre mim armavam guerra…
Já afirmámos antes em outras publicações que, sobre Roma armavam
guerra para exercerem o seu domínio sobre a Igreja e consequentemente sobre a Europa, quem? – Os três amigos que Roma havia antes do Natal de
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1524, que agora lhe armam prefia (perfídia). Estes três amigos eram e são:
(1) o dinheiro, pelos banqueiros (Fugger, Medici); (2) o Poder político dos
governantes europeus (Carlos V, Francisco I); e (3) as ideologias nas várias
correntes doutrinais (Erasmo, Lutero). Isto é: (1) a competição (guerra) dos
banqueiros, corrompendo por subornos o poder político, para domínio de
Roma e da Igreja; (2) as guerras entre os governantes europeus para conquista de territórios e demarcação dos seus domínios, incluindo os estados italianos; e (3) a luta doutrinal pela reforma da Igreja exercida antes por Erasmo e
o desenvolvimento ideológico da luta entre Lutero e a Igreja Católica, bem
como, a partir do final de 1523, o uso disforme da doutrina de Erasmo para
atacar a Igreja Romana e o Papa.
Claro que podemos dizer que os três amigos que armavam guerra a
Roma eram (1) a banca de Jacob Fugger, (2) o imperador Carlos V e (3) a
ideologia na doutrina religiosa (Lutero e também a doutrina de Erasmo), agora são mesmos, os estes três que lhe armam perfídia… Mas Gil Vicente não
se refere a pessoas naquela cantiga, nem Roma é gente. Ver quero eu, quem a
mim leva… Assim Roma questiona o seu futuro próximo, quererá portanto
dizer: Qual será o meu futuro? Ou, de que modo se concluirá ou resolverá a
questão desta guerra e perfídia, da oposição e luta contra o Papa (entenda-se:
pela ideologia e orientação papal da Igreja e do Estado Romano exercida por
Clemente VII, um Medici).
Sabemos hoje, que a questão se resolveu pela guerra que decorreu entre
1526 e 1529: (a) com vitória de Carlos V, ficou resolvida com a paz das damas em 1529; (b) impondo ao Papa a banca dos Fugger, com algumas cedências da parte deste como também dos banqueiros italianos ainda em 1528; e,
por último, (c) pondo fim ao chamado erasmismo espanhol (entre 1529 e
1531). Neste último caso, com um doce aroma a vitória da cultura italiana,
sobrepondo-se às intensões de reforma da Igreja antecipadas por Adriano VI
e às perpectivas introduzidas pela doutrina de Erasmo tão propalada nesses
anos. Mais ainda, o Papa Clemente VII conseguiu preservar a posse do Estado pontíficio (Roma) e, sobretudo a sua cultura, o que Gil Vicente também
valoriza nesta peça, quando escreve na fala do Serafim: Ó príncipes altos,
império facundo / guardai-vos da ira do senhor dos céus / comprai grande
soma do temor de Deos / na feira da virgem senhora do mundo… (230). Se
antes o Serafim se dirigia ao clero, nestes versos já se refere aos princípes italianos, ao senhores do império facundo, que se protejam da ira do senhor dos
céus (da ira dos Fugger), comprando grande soma do temor de deus (de temor dos Fugger), porque figurado no deus Mercúrio, senhor desta Feira das
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Graças, está Jacob Fugger em nome do qual, o Tempo nomeado seu mercador mor dá abertura à feira: Em nome daquele que rege nas praças / de Anvers e Medina as feiras que tem / começa-se a feira chamada das Graças / à
honra da virgem parida em Belém. Portanto, os principes do império facundo – arte e eloquência – impuseram a sua cultura e ideologia, e até o seu poder de Estado (ainda que limitado) ao imperador Carlos V, claro que a troco
de cedências à Banca protegida pelo arquiducado de Áustria, conseguindo
uma aliança com Veneza (1529).
Neste contexto, a peça de 1531 (censurada pela Inquisição e pelo poder
Real), Jubileu de Amores, representada em Bruxelas perante Carlos V, poderia ser uma figuração, ou pelo menos conter na acção dramática um reflexo
da vitória (ideológica) de Roma sobre a reforma representada pelo erasmismo, e portanto configurando-se, na sua figuração da realidade, tanto numa
crítica à Igreja Romana, como também numa muito irónica condenação do
imperador pela sua recente convergência com Roma, pela sua coroação, depois da acérrima guerra ideológica promovida nos anos antecedentes, convergindo na derrota que se expressa com o fim do erasmismo espanhol. Assim se entenderia o título da peça, o jubileu de Erasmo (Amor, Cupido, Desiderius), e até o Triunfo de Cupido como uma representação do carácter da
doutrina de Erasmo, saindo triunfal daquela bagunça de propaganda ideológica que se havia configurado no erasmismo.
Retornando ao tempo que precede a peça, devemos apontar mais alguns
factos que prepararam o armar da guerra e da perfídia. O Papa Adriano VI
(Cardeal Adriano de Utrecht, regente de Espanha e Inquisidor Mor), eleito
Papa em Janeiro de 1522, ocupado com o governo e a guerra civil em Espanha, chega a Roma em 29 de Agosto de 1522, depois de entregar o seu governo a Carlos V, que só havia regressado a Espanha em Julho de 1522, após a
consolidação da vitória de Adriano sobre os comuneros e os agermanados.
Durante uma ou duas semanas Adriano, Carlos e Mercurino Gattinara (mentor e chefe de governo de Carlos), terão estabelecido estratégias para que Carlos venha a receber a sua herança em Itália como rei dos romanos, talvez até
com poder de execução, pois o imperador do Sacro império havia de ser coroado como tal, será ele o rei de Roma.
Talvez naquela estratégia (por suposição) estivessem também incluidas a
boa vontade de reformas no núcleo instituicional da Igreja (Cúria Romana),
adoptando algumas aparências constantes das publicações (pela doutrina) de
Erasmo, pois até contra as imagens (esculturas en nichos) representando
Deus, a Virgem ou os santos, ou até as cenas nos templos desviando o sentido
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dos fiéis, afastando-os da da oração interiorizada. O que nos leva a esta hipótese (exagerando a concepção de Erasmo na visão de Adriano) de que se deve
incluir no erasmismo a intenção (testemunhada) do Papa Adriano VI em destruir as pinturas da Capela Sistina, além da sua forte oposição ao modo de
vida da Cúria Romana. Se assim se considerar, o erasmismo foi lançado pelo
imparador Carlos V pouco depois da sua chegada a Espanha em 1522 (após a
derrota dos comuneros), numa operação de promoção e incentivo da tradução
das obras de Erasmo, de nomeação de uma série de erasmianos em cargos
chave da sua administração, do clero e da inquisição e, tudo isso realizado
em articulação com a eleição do Papa Adriano VI, ou pelo menos no aproveitamento desta.
Ao fim de um ano em Roma, o Papa Adriano VI morreu (Setembro de
1523) e foi eleito Papa o Cardeal Giulio de Medici, como Clemente VII. A
situação mudou por completo, e a posição política de Roma e da Igreja mudou para o confronto progressivo com o imperador que, concretamente, tentava dominar Roma – toda a Itália, de Nápoles a Milão – através da Igreja e
do Papa, para reconstituir o Sacro Império, a herança que Gil Vicente figura
no Auto em Pastoril português no Natal de 1523.
Entretanto, em Espanha Carlos V, após alguns meses de convivência coloquial sobre a doutrina de Erasmo com o bispo de Córdova, Alonso Manrique de Lara y Solis (talvez desde 15 de Junho de 1523 porque, este acompanhou Leonor de Habsburgo da fronteira de Portugal, Badajoz – onde se encontrava desde Novembro de 1522, – ao encontro com Carlos V em Medina
del Campo), pois logo em Agosto de 1523 nomeia-o arcebispo de Sevilha e,
em Setembro, Inquisidor Geral de Espanha, para o cargo deixado vago pela
morte de Adriano de Utrecht, o Papa Adriano VI.
A personagem Roma na sua actuação reconhece o dono da feira: Mercúrio (Fugger), depois identifica o mercador mor, o Tempo (Carlos V), pelo seu
arauto, o Serafim e, pelo Diabo, comprova a identidade do Tempo manifestando a sua Consciência, pela prática das vendas de outrora. E, se houvesse
dúvidas, no diálogo, as confissões de Roma ao Diabo servem exactamente
para as dissipar. Foi a este mesmo Diabo que Roma, a Igreja pelos seus papas
antecessores, fez as suas compras como está expresso na peça, e isso mesmo
Roma reconhece. E nesta feira, aberta em nome daquele que rege as feiras de
Anvers e de Medina, a feira dos Fugger, onde o Tempo, como seu mercador
mor (Serafim e Diabo), se oferece a vender a mercadoria de Amor, o temor de
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Deus (temor dos Fugger) e a paz desejada, Roma afirma querer comprar paz,
verdade e fé, mas não está disposta a negociar, comprando nesta feira.
O diálogo entre Roma e o Diabo vai centrar-se na Verdade – e nos enganos – porque é aquilo que aqui nesta feira, o Diabo tem para vender, questão
que será retomada pelo autor no Auto da Festa, pois que se relaciona directamente com a mercadoria de Amor (mercadoria espiritual – pela doutrina de
Erasmo) e com a guerra do imperador Carlos V contra o Papa Clemente VII,
assuntos que fazem parte do conteúdo das suas obras a partir do Auto da Feira. E, falando de facto verdade, o Diabo diz vender mentiras vinte e três mil
(certamente uma referência ao ano de 23 (1523), quando se inicia a questão
contra o novo Papa), mentiras subtis e enganos, para referir aquilo que o
Tempo, pelo Serafim seu arauto, está vendendo por virtude e como virtudes,
porque o Diabo como o Serafim são as duas faces (partes) do Tempo, e porque o Tempo (o imperador) que tudo tem, na peça não é parvo, é até muito
bem avisado e sem vergonha, pérfido e ruim. E isso mesmo vende, porque,
como diz o Diabo: A roindade digo eu / e aconselho-vos mui bem / porque
quem bondade tem / nunca o mundo será seu (400) / e mil canseiras lhe vem.
Também Roma o confirma. Tudo o que comprou antes foi a este mesmo Diabo, na feira dos Fugger, e comprou tanto de mercadorias dele, que ainda tem
para vender.
Roma dirige-se ao Tempo e a Mercúrio, como refere a didascália, dirigese a quem tem o Poder (na verdade e a intenção de lhe fazer a guerra), mas
repare-se que é atendida pelo Serafim. No diálogo, a primeira copla de resposta do Serafim a Roma é de saudação elogiosa recíproca, mas mantendo a
palavra acrescenta os enleios, sendo subtilmente ameaçador o Tempo (pelo
Serafim) está na disposição de servir a paz – a troco de santa vida (que sabe
que Roma não traz) – desde que não tenha guerra com Deus (Mercúrio, Fugger): que quem tem guerra com Deus / nam pode ter paz com o mundo.
Em contrapartida Roma comporta-se tal qual como era seu costume na
época, oferecendo em troca da paz: a reza de orações (estações, segmentos
do terço), os perdões – tesouro concedido para quaisquer remisões – e, por
fim os jubileus que se vão iniciar nesse Natal de 1524. A resposta do Serafim
ao pedido de Roma: vendei-me a paz dos céus..., é bastante elucidativa:
Serafim

Senhora a quem Deus dá guerra
grande guerra faz a Deus
que é certo que Deus não erra.
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Vede vós que lhe fazeis
vede como o estimais
vede bem se o temeis…
Atentai com quem lutais
que temo que caireis.

470

os virotes de Cúpido (Erasmo)
O Diabo traz uns virotes de Andaluzia – Alfonso Manrique de Lara y
Solis, Inquisidor em Sevilha, é erasminano – e, na verdade, o Tempo (Carlos
V) na sua luta pelo Poder universal (Católico), apoiado por Deus, como por
Mercúrio (Deus, Fugger) dará guerra a Roma, atitude que justifica porque
Roma faz grande guerra a Deus (Mercúrio), que é certo que Deus não erra.
E, na sequência da oferta dos jubileus, o próprio Deus (Mercúrio) interrompe
o diálogo de Roma com o Serafim, dizendo: Ó Roma, sempre vi lá [ lá donde
estou, nos céus de Mercúrio ], que matas [ tiras, libertas dos ] os pecados cá
[ na Terra ] e deixas viver os teus. Tu não te corras de mim. Não fujas de mim
Roma – não abandones as feiras (Anvers e Medina) dos Fugger, – pois não
vês que te afundas.
Respondendo depois ao apelo de Roma, Mercúrio (Fugger) recomendalhe o cofre dos seus conselhos que o Tempo (Carlos V) lhe há de dar. Os conselhos incluem que se veja no espelho da sua época (espelho que foi da virgem sagrada) e com ele se deve confrontar em consciência, encontrando alguma maneira de se emendar, não dizendo mal da feira (da banca dos Fugger), porque estará perdida se não muda de caminho, voltando para a banca
dos Fugger. A copla que a seguir transcrevemos, vem confirmar que o cofre
de conselhos de Mercúrio, um cofre de que o Tempo é portador, refere-se
concretamente aos objectivos dos Fugger, mas também aponta para a doutrina de Erasmo, os virotes de Cúpido, neste tempo usada para o serviço do
imperador.
…(Mercúrio)

Nam culpes aos reis do mundo
que tudo te vem de cima
polo que fazes cá em fundo
que ofendendo a causa prima
se resulta o mal segundo.
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E também o digo a vós
e a qualquer meu amigo
que nam quer guerra consigo
tenha sempre paz com Deos
e nam temerá perigo.

505

No Enquiridion10 de Erasmo pode ler-se – sobre o espelho (da Virgem
sagrada) – logo no início do capítulo terceiro, o princípio da sabedoria, ou o
conhecimento de si próprio e a paz:
La paz es ese último bien hacia el que los mismos amadores del mundo
dirigen todos sus esfuerzos (…). Hay un único camino para llegar a ella: hacernos a nosotros mismos la guerra para combatir sin cuartel nuestros
vicios.
E, continuando diz Erasmo, depois de fundamentar o seu pensamento na
doutrina de São Paulo, e na Bíblia que considera ser a Ciência: Piensa, por
consiguiente, que el principio de esta sabiduría es el conocimiento de ti mismo. Por fim conclui o capítulo com o espelho da Virgem, que deverá reflectir
a imagem exterior e a interior do ser humano, anunciando o capitulo que se
seguirá:
Declarada, pues, la guerra contra ti mismo – y contando con la principal esperanza de victoria estriba en el mejor conocimiento posible de ti mismo – quisiera poner delante de ti una imagen – a modo de cuadro – que te
permita conocerte a ti mismo plenamente por dentro y por fuera.
Assim, reciprocamente, Gil Vicente escreve: digo a vós / e a qualquer
meu amigo / que não quer guerra consigo, / tenha sempre paz com Deus. E,
do mesmo modo que Roma (Igreja instituição) perante os Fugger, em Erasmo
perante Cristo: No pienses, pues, que algo está bien porque personas importantes o porque la mayoría lo hacen, sino que, en definitiva, está bien porque
se ajusta a la regla de Cristo. Em Gil Vicente: Não culpes aos reis do mundo
/ que tudo te vem de cima.
Contudo, a principal referência para o apontar a Erasmo nestes versos,
está nas palavras: e também o digo a vós / e a qualquer meu amigo, pois o
Enquiridion constitui um diálogo na forma de um monólogo de Erasmo dirigido a um seu amigo, como se este seu amigo estivesse perpetuamente presente a ouvir o seu mestre sem abrir a boca ou pestanejar. A mesma referên10 - Erasmo de Rótterdam. Enquiridion, Manual del Caballero Cristiano. Biblioteca de autores cristianos. Madrid 2001. Tradução, Introdução e Notas de Pedro Rodriguez Santidrian. Nas
transcrições os sublinhados são nossos.
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cia vai servir em Frágua de Amor com a mesma finalidade: apontar a
Erasmo:
(…Frade)

conselhou-me um meu amigo
que fosse frade e fi-lo assi
de Rui Pires frei Rodrigo.
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Segundo as obras de Gil Vicente, a utilização pelo Império (Carlos V)
das publicações e da doutrina de Erasmo com os fins que detectámos, tem de
facto como objectivo a guerra ideológica contra a Cúria Romana (desde o
tempo do Papa Adriano VI), e depois contra toda a Igreja, toda a Instituição,
o Estado Romano e o próprio Papa Clemente VII. Porém, apesar da doutrina
de Erasmo em Espanha, nesta época (1523-1530), ser vista ainda hoje de forma diferente por alguns estudiosos, segundo certas ilações em textos publicados, de facto mais confirmam as análises que o dramaturgo faz da realidade do seu tempo.
Com a distribuição da primeira edição impressa do Enquiridion em
castelhano, escreve Juan Maldonado em carta a Erasmo de 1 de Setembro de 1526: Ya el Enchiridion há salido en español, y, con tener muchos
millares de ejemplares impresos, no logran los impresores contentar a
la muchedumbre de los compradores. E sobre este mesmo assunto dirá o
estudioso Marcel Bataillon: España es el único país católico en que este
libro se puso con toda largueza a disposición del gran público.11
Estas palavras denotam o impacto sobre o grande público, mas os
incentivos para este sucesso estabeleceram-se em 1523, com o incentivar e promoção da doutrina, das traduções e, da nomeação de Manrique
de Lara y Solis para arcebispo de Sevilha e Grande Inquisidor de Espanha, senão ainda antes, com a partida do cardeal Adriano de Utrecht para
Roma em Julho de 1522, para tomar posse como Papa.
Contudo, com o tratado de Barcelona entre Carlos V e o Papa Clemente VII, e logo depois a paz das damas em 1529, Manrique de Lara
é deposto (1529) de Grande Inquisidor e iniciam-se as perseguições aos
promotores e prosélitos da doutrina de Erasmo (Sandice Erasma na visão
de João de Barros) e ao erasmismo espanhol. Pois o imperador há de ser
coroado pelo Papa da Igreja Romana.

Gil Vicente dá por finalizado este episódio com uma deixa do Diabo
que, em súmula, conclui o discurso de Mercúrio (Fugger) dirigido a Roma,
enquanto esta personagem vai saindo de cena – à socapa (como se fosse Mer11

- Marcel Bataillon, Erasmo y España. (México, 1991). Pág. 225.
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cúrio) diz o Diabo nas costas de Roma e para o público – …propósito, frei
Sueiro, diz lá o exemplo velho, dá-me tu a mim dinheiro e dá ao demo o
conselho. Ou, visto de outro modo, numa análise perspicaz do Auto da Feira12
realizada por Maria João Almeida – trabalho que nos serviu de grande apoio
– onde esta mesma fala do Diabo se pode ler na seguinte ilação daquele trabalho de análise: (na peça) a conversão a Deus determina, ipso facto, o entendimento de Roma com o mundo (contudo, este Mundo é Carlos V); e,
numa outra ilação, a mesma autora apresenta – embora passando por cima do
uso da doutrina de Erasmo – também uma perspectiva certeira: Ou Roma entra na esfera da espiritualidade da missão apostó1ica contra o mundo (como
a autora refere, este Mundo constitui a crua realidade de Roma, a via mundana), ou prossegue na via mundana contra Deus. Correcto, pois este Deus
aqui, pela doutrina de Erasmo (contra o Mundo = Diabo), desempenha as
funções de Deus (dos cristãos). Mas também, a de deus do dinheiro e das
mercadorias – ou prossegue na via mundana contra os Fugger – o deus em
nome do qual foi aberta a feira das Graças, aquele que rege as feiras de Medina e Anvers.

os Lavradores, os líderes
Na peça, como afirma Maria João Almeida, os lavradores vivem no
mundo às avessas mal-casados, em que cada um acha bem e bom o que o
outro tem… Nas obras de Gil Vicente, tal como o autor constrói a unidade da
acção dramática, assim a unidade dos discursos nas falas das personagens
que, embebidos de duplo ou múltiplos significados, destacam mais claramente – as aparências – as caricaturas dos representados nos protagonistas e o
que se apresenta figurado no desenrolar da situação exposta, na acção que
figura o mythos e, sempre constante, a ironia, numa aliança que constitui
uma das técnicas figurativas mais eloquentes para gerar o riso, sempre com
mais graça e mais doutrina, atingindo a perfeição da forma na coincidência
entre a forma aparente e a forma inteligível dada pelo mythos na sua representação do universo histórico. No caso do Auto da Feira, na multiplicidade
de confrontos da luta pelo Poder na Europa em 1524, destacando a Banca, o
Político e o Ideológico (no universo religioso do cristianismo).
12

- Maria João Almeida, Auto da Feira. Edição Quimera Editores, 1989.
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Amâncio Vaz (Francisco I de França) e Denis Lourenço (Giulio de Medici, Papa Clemente VII), procuram estabelecer uma aliança alargada em Itália, para combater o Império e expulsar a Espanha de Itália, procurando negociar as condições da aliança, assim caminham juntos para os negócios da
feira, mas aquela feira é de Mercúrio (Fugger) e tem como mercador mor o
Tempo (Carlos V), por isso mesmo não chegam a entrar na Feira das
Graças.
Como já dissemos, Francisco I de França estabeleceu uma aliança (casamento) com Veneza em 1515, quando a Sereníssima República estava fraca –
Branca Anes era hétega (héctica) – débil e bastante mais magra, depois de ter
sido derrotada em 1509 pelas forças aliadas do Papa Júlio II, perdendo grande parte do seu território em Itália e, depois aliada com a França em 1515,
lutando (a brava) com bravura em Marignano (Milão), recupera o antes perdido, de novo alargando os seus territórios, engordando.
A situação da França em 1523 era de derrota, havia perdido os territórios de Gênova e Milão em Itália – Amâncio Vaz está agora ele hétego (héctico) – e Veneza descarta-se de ajudar a França porque estabelece com o Imperador um simples acordo de paz. Pois, o novo doge de Veneza, Andrea Gritti,
em 29 de Julho celebrou o Tratado de Worms, retirando a República das
guerras: a brava Brancanes já não serve a Amâncio Vaz, pelo que haverá que
a trocar na feira a qualquer preço.
Em Florença (Marta Dias), o governo ainda depende de Giulio de Medici, o Papa Clemente VII (Denis Lourenço) que deixou na cidade os seus regentes, os tutores dos seus sobrinhos ainda menores de idade (do governo faz
parte Nicolau Maquiavel), mas o povo não quer nem espanhóis nem franceses nos seus territórios: o ambiente é de revolta (os Medici serão depostos em
1527 e será criada uma República) e há uma grande exigência de esclarecimento perante as decisões dos governantes. Assim, a Denis Lourenço convinha-lhe uma mulher como Branca Anes, pois Marta Dias dificilmente o serve, anda mais atenta aos seus e a valores que não incluem ir além dos seus
domínios.
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recusa da feira por Florença e Veneza
Ao contrário dos seus líderes as nações mais independentes em Itália,
Veneza e a sua prima, a mana Florença (família italiana, como sucederá em
Clérigo da Beira), vão entrar na feira – saberemos depois que por engano – e,
segundo diz Branca Anes, pretende livrar-se da sua aliança por ter bastantes
queixas, pois além de mau marido (Amâncio Vaz) ele tudo revolve por onde
passa, come e bebe que nem um desalmado, o Diabo que o leve. Observe-se
que, ouvindo tais palavras, atitudes e “ameaças” de Branca Anes, Denis Lourenço (Clemente VII) já não a quer como aliada, – Veneza está na defesa dos
seus banqueiros, mas mais próxima de uma aliança com o Império que com o
Papa – e assim o afirma: Não que ela se me tomar / deixar-me-á quando quiser. Porém, nem Amâncio Vaz pretende aliar-se a Marta Dias, os dois lavradores saem do lugar (de cena) prevendo voltar com as cachopas da aldeia (as
outras nações envolvidas nas disputas e guerras de Itália). Todavia, só Denis
Lourenço, o Denísio, retorna com as cachopas da aldeia mas não tem a opção da palavra, enquanto que Amâncio Vaz (Francisco I) não tem sequer
condições de acesso ao lugar (Itália), numa realidade de facto pela acção dramática da peça, que, na verdade, só possível por uma criação no imaginário
de uma feira dos Fugger.
A fuga do Diabo pela força da esconjura de Marta Dias – para quem
Deus é o da Igreja Católica Romana: Não! Jesu, nome de Jesu / Deos e homem verdadeiro – corresponde à forma como Florença repele a aliança com
as forças imperiais ou com Carlos V, representado (pela consciência) no Diabo. Mas Florença também não se prende a uma aliança com Roma: Pasmada
estou eu de Deos / fazer o demo merchante. / Mana daqui por diante / não
caminhemos nós sós. Isto é, Veneza e Florença, em 1524, estão juntas contra
as alianças de guerra, de um ou do outro lado do confronto. Branca Anes,
mais próxima de uma aliança com o Império, comenta que se soubera daria
tudo ao Diabo (Carlos V) para lhe levar o marido Amâncio Vaz (Francisco I),
porque inda que era Diabo / fizera serviço a Deos [Mercúrio, Fugger] / e a
mi mercê em cabo / e viera-me dos céus / como vem a frol ao nabo.
A segunda parte da peça vai terminar preparando o desfecho da peça em
espectáculo coreográfico de uma feira popular com música e festejos à Virgem Maria (a moda no tempo que designámos por renascença), que preen-
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cherá a parte final, estabelecendo um confronto entre a questionável feira de
virtudes e o sentido realista e popular do que constitui uma feira. E, partindo
da afirmação do Serafim de que: Esta tenda tudo tem / vede vós o que quereis / que tudo se fará bem, para significar no seu sentido último, que a personagem Tempo (Carlos V), pelo seu arauto (Serafim), está na disposição de
negociar uma paz em seu favor com Marta Dias (Florença) e Branca Anes
(Veneza), sobretudo com os banqueiros italianos, mas também com o Poder
secular, de modo a evitar a guerra, assim propõe às compradoras com quem
se confronta: Consciência, quereis comprar / de que vistais vossa alma? E,
perante o sentido realista de Marta Dias (Florença), o Serafim insiste: Consciência digo eu…
Porém, Marta Dias teima: Tendes sombreiros de palma… Tendes vós
aqui burel / do pardo, de lã meirinha? Como também Branca Anes: Eu queria uma pucarinha / pequenina para mel. Até que se sobrepõe o choque,
Branca, a brava, esclarece o público sobre a realidade daquela feira das Graças: Isso é falar por pincéus. Aqueles vendedores de virtudes estão somente
figurando algo e, sem entrar no âmago da metáfora, revoltada contra a formulada mercadoria espiritual, desbarata contra a forma (as virtudes) da mercadoria – que nunca as vendereis – denunciando os males do mundo, a negligência das pessoas, etc., para de seguida desafiar Marta para um outro caminho, sabendo que as moças do lugar / virão cá fazer a feira. Logo, Marta, a
mansa, anuncia o tipo de espectáculo, pela negativa: por aquilo que de momento não se vê e, portanto, pelo que anunciando o que vai acontecer na terceira e última parte da peça.
Marta

Eu nam vejo aqui cantar
nem gaita nem tamboril
e outros folgares mil
que nas feiras soem de estar.
E mais feira de Natal
e mais de nossa senhora
e estar todo Portugal.

775

780

GIL VICENTE, FEIRA (DAS GRAÇAS)

57

feira das moças do lugar
A terceira parte inicia-se com a entrada das cachopas da aldeia, todas
com cestos nas cabeças cobertos, cantando, e, em conjunto com os três mancebos montam um grande arraial, que não dispensa a gaita, o tamboril e outros folgares mil. Cantam em algazarra escandalizando o Serafim que intervém: Pois vindes vender à feira / sabei que é feira dos céus / por tal vendei
de maneira (785) / que não ofendais a Deus / roubando a gente estrangeira.
Será Gilberto a responder ao Serafim. E o diálogo entre eles vai ser interrompido por Nabor que avista os dois compradores que se aproximam,
mas a última pergunta de Gilberto ao Serafim: E que léguas haverá (825) /
daqui à porta do paraíso / onde São Pedro está?..., remete-nos para uma publicação recente, atrás referida em nota de pé de página, onde se apresenta o
estudo de um manuscrito em latim datado de entre 1482 a 1488,13 onde um
autor anónimo desenhou mapas temáticos da geografia por si conhecida, localizando o Inferno e apontando a sua distância a partir de pontos referenciados. O caso é que o referido manuscrito tratava também das profecias do fim
do mundo e, como o Almanach nova plurinis annis venturis inserniens, de
1499, o vaticinava para 1524, ou até outros livros ou impressos da época, nomeadamente a posição tomada por astrólogos (astrónomos, académicos de
renome), londrinos em 1523, no mesmo sentido – do fim do mundo para Fevereiro de 1524 – pelo que, era certo conhecerem-se textos do mesmo teor, o
que seria motivo para chacota na Corte portuguesa, pelas razões a que já antes nos referimos, como Gil Vicente mostra, sobretudo, pelo conteúdo do
prólogo e a referência a Francisco de Melo na peça, como também o confirma a necessidade de combater tais “profecias” entre as populações, demonstrada com a encomenda do livro Contra os juízos dos astrólogos a um frade,
frei António de Beja, e a sua divulgação. Assim, todo o diálogo entre Gilberto e o Serafim, pode estar relacionado com o referido contexto. O sarcasmo
do autor da peça a uma tal ideia – distância às portas do Paraíso, as ladeiras
da Serra, etc. – é demasiado evidente. Ao colocar Portugal usando a geogra13 - Apocalyptic Cartography (Brill Ed. 2015, ISBN-9789004304536) de Chet Van Duzer e
Ilya Dines, onde os autores alisam o manuscrito da Huntington Biblioteca HM-83, de autor anónimo,
escrito em latim entre 1482 e 1488, em Lübeck, na Alemanha.
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fia ingénua de quem não conhece a geografia do Planeta (como no país, a
Corte e os mais eruditos conhecem), além de ser motivo para desencadear o
riso mais aberto na Corte, permite ao autor da peça atingir dois objectivos,
até opostos: ridicularizar os geógrafos e matemáticos que na Europa prognosticaram o fim do mundo em Fevereiro de 1524 e avançaram com distâncias ao Inferno (equador, portas do hemisfério Sul) – pela referência a textos
conhecidos do público da peça – e, com as mesmíssimas palavras sublinhar a
ingenuidade da ideia de Deus, e da religião em Portugal. Assim a personagem Gilberto (Gisilbert)14 surge-nos manhoso, irónico e néscio em simultâneo (filósofo e o parvo atado ao pé): na sua primeira intervenção explicando
ao Serafim o carácter das cachopas, em discurso muito bem estruturado na
sua fala e, logo de seguida, preparando a ironia e o gozo – Quando partiste
dos céus / que ficava ele fazendo?..., – o que nos permite admitir esta
interpretação.
Que sentido para a feira? Por certo evidenciar a perfídia na luta pelo domínio ideológico, financeiro e político da Europa. Na sequência dos termos
de abertura da feira pelo mercador mor (Tempo) nomeado por quem ordena e
tudo rege (Deus, Mercúrio) – Em nome daquele que rege nas praças / de Anvers e Medina as feiras que tem, em nome dos Fugger, – a cantiga que Roma
canta ao entrar em cena transmite-nos o sentido da feira das Graças: sobre
mim armavam guerra / (…) / Três amigos que eu havia / sobre mim armam
prefia [perfídia]. A ideologia (domínio da religião cristã), o dinheiro (o domínio dos mercados, a banca) e a ascensão sobre o Poder político na Europa.
Assim, repetimos, a peça evidencia estes três amigos, (1) pelo uso da
ideologia, a religião (Deus, anjo e diabo – Graças e virtudes – feira da Virgem), (2) dos mercados, os Fugger (Mercúrio o deus das mercadorias) e (3)
das alianças (casamentos e separações) políticas entre os governantes, concluindo-se com um espectáculo que figura os confrontos na realidade política e social da Europa envolvida com o Tempo nessas lutas, conjugando os
três amigos na acção dramática, em apoteose artística: cenário, figurinos,
adereços, música e canto, coreografia, breves diálogos bem intercalados com
silêncios e música no contexto do movimento das personagens no cortejar, na
sedução, nos assédios, ameaças, simulações e roubos efectivos, etc..
14 - Gilberto, nome de origem germânica – Gisilbert – pela junção de gisil (testemunho,
penhor, refém), e beraht (brilhante, ilustre, famoso). Assim, muitas vezes se lê Gilberto como ilustre
refém, ou brilhante testemunho, etc., ou até mesmo, dizemos nós: filósofo com o parvo atado ao pé…
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O Auto da Feira termina, pois, com uma outra feira, que não deixa de
ser a mesma, agora na feira busca-se a compra de alianças políticas. Entram
em cena as nove moças dos montes, figurando os povos dos Estados europeus, é gente dos montes, como sucedeu em Pastoril em Português e será
também em Serra da Estrela e, como nesta peça, gente dos montes mais altos… Enquanto com os três mancebos – líderes de outros três povos – também assediados pelo Serafim (em nome do Tempo), assistem passivos ao
querer e às intempéries dos dois compradores. Em Feira, como nas peças referidas e quase sempre em Gil Vicente, evidencia-se o uso da técnica que
poucos artistas alcançam dominar para conseguir induzir no espectador o
mais belo dos reconhecimentos de que fala Aristóteles, – além do mythos, a
identificação da figura em cada personagem – uma técnica bem conhecida
do autor como já demonstrámos na nossa análise das peças de auto-aprendizagem, os autos da primeira fase e com a leitura que então fizemos da
Poética.
No Auto da Feira a acção dramática final, como dissemos, integra momentos compostos de movimento, com e sem fundo musical (pelo menos: o
canto, a gaita e o tamboril) em vários espaços de tempo, intercalados pelos
breves diálogos entre grupos de personagens que se hão de destacar, enquanto outros se vão movimentando em silêncio (e outros folgares mil). Os pequenos diálogos (mais suaves ou mais abruptos), também espaçados com acções
mais ou menos ageis geridas pelas personagens em destaque consoante o texto de cada diálogo, fornecem os dados necessários ao reconhecimento. Assim, pelas relações que se vão criando entre as personagens, progressivamente se vão reconhecendo cada uma das nações europeias mais envolvidas na
situação política de confronto pelo Poder na Europa, no caso apenas as que o
imperador pretende do seu lado na luta contra a França. Modernamente, esta
identificação pode (deve), ser feita também de modo simbólico, através de
simbolos nacionais ou outros, que remetam para cada povo das nacionalidades constantes da peça.
Após as doze figuras (nove moças e três mancebos) terem armado as
suas tendas e concluído o confronto com o Serafim, entram então os dois
compradores – que irão estar presentes também na peça Pedreanes (também
chamada Feira do Paço, ou Clérigo da Beira, onde serão designados por Almeida e Duarte) – que em Feira das Graças são Vicente e Mateus, Carlos V
e Fernando I da Alemanha, respectivamente, que hoje podem ser identificados pela heráldica e ou caricatura.
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Contudo, neste episódio Gil Vicente expõe de modo figurativo os passos
do Império (liderado por Carlos V com o apoio de seu irmão Fernando) para
o estabelecimento das alianças estratégicas necessárias para a guerra que
prepara, pelo que é importante para a exposição da análise deixarmos algumas informações especificando pormenores sobre os reconhecimentos:
Justina figura a Flandres (rosa do amarelo), sujeita ao assédio de Mateus
(Fernando de Habsburgo), reage, mas para ele está vendedora da sua
mercadoria.
Leonarda figura a Borgonha, que Carlos V continua a afirmar ser sua
herança e cuja população o repele, na peça não permitindo os seus roubos.
Teodora figura a Alemanha, alma galinheira de Mateus, ela recebe dele
um delicado galantear, sabendo que alguém (o seu irmão Carlos) o pôs no
Paço (Corte imperial), mas também pela ideologia contra a Igreja de Roma
(Lutero), antes de declarada a guerra contra os camponeses e de se conhecerem os massacres: …as graças que dizeis / que tendes aqui na praça / se vos
outros as vendeis / a Virgem as dá de graça…
Doroteia figura a Espanha pois o que ela traz é para dar e mora com o
juiz da aldeia (o mesmo juiz da aldeia referido pelo Vilão em Festa), mora
em casa de Carlos V, como no Auto da Festa, onde ele será o dono da casa.
Mas também isso se comprova quando diz: Porque no nosso lugar / não dão
por virtudes pão, / nem casar não vejo eu / por virtudes a ninguém. / Quem
tiver muito de seu / e tão bons olhos como eu / sem isso casará bem.
Teodora e Doroteia, figurando os povos da Alemanha e da Espanha respectivamente, são pois as figuras (nas personagens) que se destacam na acção, marcando e confrontando a luta ideológica, pondo em causa aquela Feira das Graças, contestando-a mesmo, embora sejam as personagens que
mais cedem aos dois compradores, Doroteia o que tem é para dar e Teodora é
a alma galinheira de Mateus (Fernando de Habsburgo). Além disso, no final
da peça são elas as duas que, impondo-se à feira das Graças, procedem ao
desenlace do conflito aparente na acção dramática da peça.
Mónica figura Nápoles, pois já falou com o Senhor; ela está capaz de
procurar mais e mais seja o que for, a fim de satisfazer Vicente (Carlos V) em
resposta à delicadeza deste, mas quando ele avança para mexer no seu cesto
(roubar), reclama praguejando.
Giralda deverá figurar Génova, talvez a identificação mais difícil. Será
por andar sempre na giraldina, ora de um lado ora do outro nos confrontos
em Itália? Seria Geralda? De facto, algo falha nesta identificação que tem a
ver com os pássaros, em sentido directo, literal ou figurado, que certamente
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nos conduziria a validar ou não a figuração na personagem. Giralda não tem
o que Mateus quer mas está disposta a arranjar.
Juliana figura Florença (dos Medici), oferece-se a vender duas pequenas
aves de rapina (Falco Tinnunculus, de nome vulgar francelho) que se alimentam de pequenos roedores, o que satisfaz plenamente a personagem Vicente,
a caçar Ratinhos. Trata-se de uma referência que, por último, aponta aos dois
jovens adolescentes – Hipólito (n.1511) e Alexandre (n.1510) de Medici – sobrinhos de Clemente VII (Giulio di Giuliano de Medici). O povo (Juliana)
quer ver-se livre dos Medici e a personagem Vicente queria (chamava-lhes)
uns laparinhos, mas ela só tem crias de porca, ou os francelhos, que são
ideais para caçar ratinhos. Por estes (ratinhos) refere-se aos preceptores dos
jovens e governantes de Florença, entre os quais está Nicolau Maquiavel o
(figurado no) Ratinho em Escrivães do Pelourinho (Auto da Feira da Ladra).
Mas a atitude, e linguagem, de Juliana para com o comprador é agreste, sem
qualquer simpatia, ela repele o comprador: vendo favas de Viana… Si, de
porca! Apesar de, antes, ele ter sido delicado para com ela: peço-vos que me
faleis / discreta palenciana…
Tesaura figura Veneza. O objectivo de Carlos V, em 1524, é que a Alemanha estabeleça uma aliança firme com Veneza e, que esta forneça ajuda
militar em meios humanos (patos), um exército que abra as portas à entrada
dos alemães. Para Mateus, Tesaura é a sua estrela, mas ela desdenha, ainda o
vê como rascão apesar dele a lisonjear, apodando a senhora de donzela (notese que, em outras peças, Veneza está figurada pela Velha ansiosa por casar).
Mateus quer casar com Tesaura a qualquer preço: vá já como vai e casemonos senhora. Mas para ela o momento para a aliança não é o melhor, sente-se
ameaçada (a França, aliança anterior, está dominando Milão), é hora má para
se casar com Mateus (Fernando da Alemanha), o que só acontecerá em (1529)
Triunfo do Inverno.
Merenciana figura Milão, perante o assédio e tentativa de roubo de Vicente – que procura um cabrito no cesto – reage com repulsa e ameaça escândalo e até gritar por socorro: Aqui d’el-rei (referindo-se ao rei de França, senhor de Milão). Quando Vicente (Carlos V) retorna ao assédio com propostas
de amor, ela desdenha das propostas e corre com ele.
E sobre o reconhecimento daqueles três representantes dos líderes nacionais (personagens masculinas) que, entre si ainda se entendem e não se
embaraçam, – em guerras15 – em meados do ano de 1524: Gilberto figura
15 - Henrique VIII tenta ganhar o Papa para a anulação do seu casamento com Catarina.
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Portugal (na dualidade da figura: Gil Vicente e João III) como atrás referimos, na verdade uma atribuição que pela sua clareza dispensa mais comentários; Nabor figura a Inglaterra (Henrique VIII), porque o seu rei é Defensor
da Fé, com quem o Serafim se entenderá; e Denísio (de Denis Lourenço) figura o Estado Pontifício (Clemente VII), talvez porque, como representante
do povo romano, não abre a boca. Pois, a estes três mancebos, os dois compradores (Moços do Paço) não se dirigem…
Quando os dois compradores chegam à conclusão que não é aquela a feira, e a abandonam para ir à Ribeira, querem apenas dizer, pelo autor da peça,
que as alianças políticas ainda não se concretizaram (antes de Novembro de
1524) e, que em Portugal, no Palácio Real da Ribeira, hão de encontrar os
apoios em créditos (dinheiro) necessários para os seus fins. Assim, a personagem Vicente (Carlos V), diz: Vamos comprar à Ribeira / que anda lá a
cousa mais quente. Isto é, as alianças políticas, pelos acordos de casamento
entre Catarina e João III e, perante a recusa de Henrique VIII em atribuir um
dote (substancial) a Maria para a casar com Carlos V – por isso, desfeito este
noivado, – preparar o novo noivado com Isabel de Portugal, exigindo um
dote bastante substancial (900.000 dobrões de ouro) para casar com a irmã de
el-rei João III de Potugal, obtendo assim o apoio financeiro aos seus
objectivos.
De salientar que os dois compradores (Carlos e Fernando de Habsburgo)
dirigem-se às moças do lugar – cachopas da aldeia – ordenadamente, primeiro aquelas nações que consideram mais próximas de si (e que, com elas
contam) e, por fim, as mais afastadas, as que estão mais longe de uma aliança
de momento (1524). Assim, os contactos estão por essa ordem: (1) Justina
(Flandres), (2) Leonarda (Borgonha), (3) Teodora (Alemanha), (4) Móneca
(Nápoles), (5) Giralda (Génova), (6) Juliana (Florença), (7) Tesaura (Veneza)
e (8) Merenciana (Milão). Note-se que, das nove moças, Doroteia (Espanha)
ficou de fora, não fazia sentido a sua abordagem para uma aliança.
De salientar ainda que cada um dos dois compradores se dirige, como
dissemos, às nações que consideram estar mais próximo de uma aliança em
1524, e Gil Vicente põe em cena a reacção dos povos dessas nações (algumas
até manifestam repúdio) às propostas de compra ou aliança efectuadas pelos
compradores. Assim Mateus (Fernando) dirige-se a Justina, Teodora, Giralda
e Tesaura, isto é, Flandres, Alemanha, Génova e Veneza; e Vicente (Carlos
V) dirige-se a Leonarda, Móneca, Juliana e Merenciana, isto é, Borgonha,
Nápoles, Florença e Milão, respectivamente.
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A saída de cena de Vicente e Mateus, manifestando algum desprezo
pela feira das moças com as suas tendas, afirmando Mateus: Nunca vi tal feira…; e logo depois Vicente dizendo-lhe, Vamos comprar à Ribeira / que anda
lá a cousa mais quente., onde a Ribeira se refere ao Paço da Ribeira em Lisboa, apontando assim para el-rei João III, quer apenas dizer que Carlos V
está contando com o apoio financeiro de Portugal, pela aliança de casamento
da princesa Isabel. O contrato de casamento está bem encaminhado (está
quente), e Fernando de Habsburgo em 1524 está ainda longe de ter uma intervenção mais directa nos assuntos europeus, Mateus nunca viu tal feira.
Esta parte da peça constitui, pois, a figuração que Gil Vicente faz (no
próprio momento histórico) do que avalia ser a estratégia de alianças políticas e militares de Carlos V para a conquista do Poder em Itália, bem como os
pontos mais fracos (Veneza, Florença, Milão) e até as falhas (Borgonha),
combatendo a França e os seus aliados, dominando Roma, a Igreja e o Papa,
para atingir o seu objectivo: consolidar o Poder do Sacro Império Romano
Germânico.
Assim, a terceira parte, preenchida por este quinto e último episódio, na
forma de clímax do espectáculo lúdico, é de extrema importância para a leitura do mythos da peça que identificámos e destacamos:
Os conflitos do culminar da estratégia da aliança dos Fugger com
os Habsburgo na luta pelo Poder na Europa – para a constituição do
Sacro Império – nas três frentes, a ideológica religiosa, a económico
financeira e a político militar.

E, como afirmámos anteriormente: não há como escapar a esta interpretação senão em questões de pormenor – com muito pouco significado – e de
bom grado esperamos quem as encontre, a fim de, se possível ainda em nosso tempo, vermos melhorado o entendimento desta obra. Devemos lembrar e
sublinhar que a formulação textual do mythos, que acabámos de apresentar,
pela nossa análise da obra, corresponde à concepção que Gil Vicente, o autor
da peça, faz do panorama europeu no seu tempo em 1524: pela sua visão do
mundo.
A situação política, diriamos que por si só, se não fora o conteúdo do
prólogo, permitiu-nos situar a data do Auto da Feira, e ao leitor menos prevenido queremos relembrar que a censura terá suprimido alguns versos, como
em grande parte das peças do autor, e por isso se torna muitas vezes difícil o
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reconhecimento, que é quase sempre baseado naquele principio de Platão,
que o discurso escrito como a pintura serve apenas para recordar (evocar) o
que já sabemos, como referimos em Gil Vicente e Platão, Arte e Dialéctica.

epílogo, desenlace na forma aparente
Para fechar a peça, logo depois dos dois compradores saírem, o Serafim
pergunta bem de rijo ao grupo das nove moças: Vós outras quereis comprar /
das virtudes? E, após um breve silêncio e troca de olhares entre si, respondem (na união dos povos) todas em uníssono: Senhor não! Querendo o Serafim saber a razão da negação, a resposta dada por Doroteia (Espanha) é clara
– como já verificámos – e, na sua forma aparente, pensamos que a ideia
transmite o pragmatismo dos povos, daí o realismo: quem tiver muito de seu
e tão bons olhos como eu, sem isso [sem as virtudes] casará bem.
Então porque vieram cansar-se a pé para esta feira? Pergunta o Serafim para concluir. Teodora remata com uma crítica muito luterana e, de seguida, a transferência para os usos e costumes das festividades populares:
porque nos dizem que é feira de nossa senhora, e aí está porquê.
Teodora

Porque nos dizem que é
feira de nossa senhora
e vedes aqui porquê.
E as graças que dizeis
que tendes aqui na praça
se vós outros as vendeis
A virgem as dá de graça
aos bôs como sabeis.
E porque a graça e alegria
A madre da consolação
deu ao mundo neste dia
nós vimos com devação
A cantar-lhe uma folia.
E pois que já descansámos
assi em boa maneira
moças assi como estamos
dêmos fim a esta feira
primeiro que nos partamos.

965
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Os festejos de carácter popular iniciados de facto com a terceira parte da
peça, o movimento da feira e as suas músicas, com canto, gaita e tamboril,
em espectáculo organizado, assumem uma independência em relação ao carácter da peça, numa representação popular da festa de Natal (na genuinidade
do povo) realizada perante a Corte portuguesa, em Évora no ano de 1524.

As personagens e os figurados
figuras figurados

Mercúrio
Tempo
Serafim
Diabo

Jacob Fugger / Deus
Carlos V
Carlos V, Arauto do bem.
Carlos V, Consciência.

Primeiro, a mando do autor
Vende “Sandice Erasma”
Promove a mercadoria espiritual
Cá neste Mundo, a Verdade

Roma Igreja (Instituição)
Amâncio Vaz
Denis Lourenço
Branca Anes
Marta Dias
Leonarda
Justina
Teodora
Dorotea
Móneca
Giralda
Juliana
Tesaura
Merenciana

Francisco I, rei de França
Clemente VII, Papa
Veneza
Florença
Borgonha
Flandres
Alemanha (luterana)
Espanha
Nápoles
Génova
Florença
Veneza
Milão

Gilberto Portugal
Nabor Inglaterra
Denísio Estado Pontifício (Roma)

(a partir de Lorenzo, Medici)

Rosa do amarelo
Antes da guerra dos camponeses
Mora com o juiz da aldeia
Falou com o senhor

João III, por Gil Vicente
Henrique VIII, Defensor da fé
Papa (de Denis Lourenço)
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Vicente Carlos de Habsburgo
Mateus Fernando de Habsburgo

Esquema estrutural da peça
Prólogo – Deus Mercúrio
Os mitos da astrologia, o alinhamento em peixes, 1524
Apresentação da peça
(182-510) I – Parte – Perfídia, guerra ideológica contra Roma
1.episódio

Caracterização de Carlos V no contexto político de defesa
dos banqueiros alemães, os Fugger
Tempo, Serafim e Diabo, as três partes da alma (Erasmo)
Caracterização do Diabo, Consciência e conflito

2.episódio Roma, a Igreja, vem à feira recusando-a.
(511-782) II – Parte – Alianças políticas contra o Imperador
3.episódio Aliança dos Lavradores, Francisco I e Clemente VII
Avaliação das suas alianças (Branca e Marta)
4.episódio Confronto e recusa da feira dos Fugger (das Graças)
Veneza e Florença recusam as alianças ao Império
(783-978) III – Parte – Em forma de espectáculo
As Nações em termos de alianças
5.episódio

As nações em ensaios de alianças, mas, com a entrada de
Mateus e Vicente são por estes assediadas.
Epílogo – Transferência da acção para a festa de Natal

979 Êxodo – Festa de Natal (celebração natalícia)
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Logo após a representação do Auto da Feira, dá-se o início de mais uma
batalha importante na guerra em curso, que termina abruptamente no norte
de Itália, – ou melhor, que é interrompida por pouco mais de um ano – com a
prisão do rei de França pelas tropas de Carlos V pela vitória na batalha de Pavia em 1525 (no dia de anos do Imperador), já Gil Vicente havia dado continuidade à saga da Igreja e da guerra de Itália (a saga da Beira), com uma
peça sobre Erasmus e sua última publicação – Sobre o Livre Arbítrio – onde
produz a tal outra salada, outra de mais flores, por Gil Vicente guisada, a que se
referia no Auto dos Físicos, trata-se de Frágua de Amor, numa grande mistura de sagas – onde quase tudo o que se passa na Europa e em Portugal está
presente na peça – sem deixar de tratar a situação em Itália, e a Espanha (o
governo de Carlos V) em preparação para a guerra, pois a peça foi representado no início (dia 5) de Fevereiro de 1525.
A Frágua de Amor seguir-se-á, ainda em 1525, o Auto dos Almocreves,
depois o Auto da Aderência do Paço em 1 de Novembro e, logo em Janeiro
de 1526, o Templo de Apolo.
Feira, Frágua de Amor e Festa sem dúvida que serviram de inspiração e
ou motivação a João de Barros para escrever Ropicapnefma, num urgente
combate ideológico a um certo erasmismo espanhol que entretanto se começou a incentivar promovido pelo governo de Carlos V, como guerra ideológica contra a Igreja, o Papa e a sua política de Estado.
Muitas outras peças de Gil Vicente se interpõem entre as três peças acima enunciadas e, embora algumas delas não interfiram directamente com
esta saga (pertencem a outras sagas que deixamos para melhor oportunidade) outras há que, não fazendo parte da questão da Verdade e Paz desejada,
(questões essenciais dos mythos de Feira e Festa), interferem com esta mesma saga, como por exemplo, o Auto da Feira da Ladra (também chamado de
Escrivães do Pelourinho), Pastoril da Serra da Estrela, Donzela da Torre,
Breve resumo da História de Deus, Diálogo de uns judeus sobre Ressurreição. E, como referimos, estas peças, pelos seus mythos relacionam-se pelo de
facto de envolverem cronologicamente os factos sucedidos na época e assim
contribuirem para a questão fundamental do Auto da Festa: a Verdade do seu
mythos, ou a Verdade dos acontecimentos em Itália, especialmente em Roma,
essencialmente desde Junho de 1523 e até ao Outono de 1528, uma questão
que se prende com um novo tipo de luta, ou que se apresenta apenas numa
nova forma, que usa e se serve da Imprensa, da literatura, e das ideias que
por ela se propagam – a propaganda na luta ideológica, de modo específico:
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a propaganda veiculada impressa (as publicações de folhetos) da época de
uma Verdade fabricada. Será uma guerra, na forma de luta ideológica, fabricando a “Verdade” mais conveniente…
Vilão
Verdade
Vilão

E bem como vos chamais?
A mim chamam-me a Verdade.
Vai-me dando na vontade
que isso que vós falais
que é tudo falsidade!

120

Há sempre uma “verdade” criada por quem detém o Poder e se pretende
impor aos outros, uma atitude que não terá sido muito diferente da que se
tem passado nos tempos mais recentes, com a actuação do Império (USA) no
sentido de dominar todo o planeta, fazendo com que os seus títeres paguem e
contribuam com todas as suas populações para os fins do imperador, como
nos casos da destruição da Jugoslávia, na guerra contra a Sérvia, com a ocupação do Kosovo, onde actualmente formam e treinam forças de destruição.
Seguindo o que fizeram e insistem fazendo no Iraque, na Líbia, na Síria, na
Somália, no Iémen, etc., provocando o êxodo das populações para a Europa
para assim justificarem aí mesmo a sua ocupação e intervenção militar. Algo
semelhante ao que se terá passado no tempo do império romano criando medos de fantasmas por eles próprios criados, mas hoje, com muito maior perfídia, será o que actualmente se passa com a ocupação da Europa pelas tropas
dos USA, e o uso dos povos europeus em seu benefício, na sequência da política seguida pela Alemanha nazi no século passado, colocando junto da fronteira da Rússia o seu poderio militar preparando a invasão e, como a propaganda nazi, recomendava mentindo, criando falsas notícias a partir das suas
fábulas: “Mente, mente, mente que alguma coisa há de prevalecer…”
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Auto da Feira
Gil Vicente, 1524
A obra seguinte é chamada Auto da Feira. Foi representada ao
mui excelente príncipe el rei dom João, o terceiro deste nome, na
sua nobre e sempre leal cidade de Lisboa, às matinas do Natal. Na
era do Senhor de 1527 [1524].
Figuras:
Mercúrio, Tempo, Serafim, Diabo, Roma, Amâncio Vaz,
Denis Lourenço, Branca Anes, Marta Dias, Justina, Leonarda,
Teodora, Móneca, Giralda, Juliana, Tesaura, Merenciana, Dorotea,
Gilberto, Nabor, Dionísio, Vicente, Mateus.

[ Prólogo ]
Entra primeiramente Mercúrio e posto em seu assento diz:
1
Mercúrio

Pera que me conheçais
e entendais meus partidos
todos quantos aqui estais
afinai bem os sentidos
mais que nunca, muito mais.
Eu sou estrela do céu
e depois vos direi qual
e quem me cá decendeu

5
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2

3

4

e a quê e todo o al
que me a mi aconteceu.

10

E porque a estronomia
anda agora mui maneira
mal sabida e lisonjeira
eu à honra deste dia
vos direi a verdadeira.

15

Muitos presumem saber
as operações dos céus
e que morte hão de morrer
e o que há de acontecer
aos anjos e a Deos.

20

E ao mundo e ao diabo
e que o sabem tem por fé
e eles todos em cabo
terão um cão polo rabo
e nam sabem cujo é.

25

E cada um sabe o que monta
nas estrelas que olhou
e ao moço que mandou
nam lhe sabe tomar conta
dum vintém que lhe entregou.

30

[ Céu (espaço em esfera), e Sol ]
Porém quero-vos pregar
sem mentiras nem cautelas
o que per curso de estrelas
se poderá adevinhar
pois no céu naci com elas.

35

E se Francisco de Melo
que sabe ciência avondo
diz que o céu é redondo
e o sol sobre amarelo
diz verdade, não lho escondo.

40
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5

[ Céu (espaço em esfera), Sol e Terra
   (neste mundo onde morais) ]
Que se o céu fora quadrado
nam fora redondo senhor
e se o sol fora azulado
de azul fora a sua cor
e nam fora assi dourado.
E porque está governado
per seus cursos naturais
neste mundo onde morais
nenhum homem aleijado
– se for manco e corcovado –
não corre por isso mais.

6

E assi os corpos celestes
vos trazem tam compassados
que todos quantos nacestes
se nacestes e crecestes
primeiro fostes gerados.
E que fazem os poderes
dos sinos resplandecentes?
– Quê? –
Fazem que todalas gentes
ou são homens ou molheres
ou crianças inocentes.

7

45

50

55

60

[ Então o último planeta, e a Terra ]
E porque Saturno a nenhum
influe vida contina
a morte de cada um
é aquela de que se fina
e nam doutro mal nenhum.
Outrossi o terremoto
que às vezes causa perigo
faz fazer ao morto voto
de nam bulir mais consigo
quanto a de seu próprio moto.
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[ os elementos:
  fogo (raios), ar, água, terra ]
8

E a claridade encendida
dos raios piramidais
causam sempre nesta vida
que quando a vista é perdida
os olhos são por demais.
E que mais quereis saber
desses temporais e disso
se nam que se quer chover
está o céu pera isso
e a terra pera a receber?

9

75

80

[ Lua ]
[
[
[
[
[

xxx… ]
xxx… ]
xxx… ]
xxx… ]
xxx… ]

A lua tem este jeito
vê que clérigos e frades
já nam tem ao céu respeito
mingua-lhes as santidades
e crece-lhes o proveito.

85

10

Et quantum ad stella Mars speculum belli
et Venus regina musicae secundum Joannes
Monteregio:
Mars planeta dos soldados
faz nas guerras conteúdas
em que os reis são ocupados
que morrem de homens barbados
mais que molheres barbudas.
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E quando Vénus declina
a retrogada em seu cargo
nam se paga o desembargo
no dia que se ele assina
mas antes per tempo largo.

95

11

Et quantum ad Taurus et Aries, Cancer,
Capricornius positus in firmamento coeli:
E quanto ao Touro e Carneiro
são tão maus de haver agora
que quando os põe no madeiro
chama o povo ao carneceiro
senhor, c’os barretes fora.
Depois do povo agravado
que já mais fazer nam pode
invoca o sino do bode
Capricórnio chamado
porque Libra nam lhe acode.
12

E se este nam hás tomado
nem Touro Carneiro assi
vai-te ao sino do pescado
chamado Picis em latim
e serás remediado.
E se Picis nam tem ensejo
porque pode nam no haver
vai-te ao sino do cranguejo
sinum Cancer Ribatejo
que está ali a quem no quer.

13

Sequuntur mirabilia Jupiter rex regum
dominus dominantium:
Jupiter rei das estrelas
deos das pedras preciosas
mui mais preciosa que elas

100

105

110

115
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pintor de todalas rosas
rosa mais fermosa delas.
[
[
[
[
[
14

120

xxx… ]
xxx… ]
xxx… ]
xxx… ]
xxx… ]

É tam alto seu reinado
influência e senhoria
que faz per curso ordenado
que tanto val um cruzado
de noite como de dia.
E faz que uma nau veleira
mui forte muito segura
que inda que o mar não queira
e seja de cedro a madeira
nam preste sem pregadura.

125

130

15

Et quantum ad duodecim domus zodiacus
sequitur declaratio operationem suam:
No zodíaco acharão
doze moradas palhaças
onde os sinos estão
no Inverno e no Verão
dando a Deos infindas graças.
Escutai bem nam durmais
sabereis per conjeituras
que os corpos celestiais
nam são menos nem são mais
que suas mesmas granduras.
16

E os que se desvelaram
se das estrelas souberam
foi que a estrela que olharam

135

140
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está onde a puseram
e faz o que lhe mandaram.
E cuidam que Ursa Maior
Ursa Minor e o Dragão
e Lepus que tem paixão
porque um corregedor
manda enforcar um ladrão.
17

Nam porque as costolações
nam alcançam mais poderes
que fazer que os ladrões
sejam filhos de molheres
e os mesmos pais barões.
E aqui quero acabar.
E pois vos disse até aqui
o que se pode alcançar
quero-vos dizer de mi
e o que venho buscar.

145

150

155

160

[ Introdução da peça ]
18

Eu sam Mercúrio, senhor
de muitas sabedorias
e das moedas reitor
e deos das mercadorias
nestas tenho meu vigor.
Todos tratos e contratos
valias preços avenças
carestias e baratos
ministro suas pertenças
até as compras dos sapatos.

19

E porquanto nunca vi
na corte de Portugal
feira em dia de Natal
ordeno uma feira aqui
pera todos em geral.

165

170

175
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Faço mercador mor
ao Tempo que aqui vem
e assi o hei por bem
e nam falte comprador
porque o Tempo tudo tem.

180

[ I – Parte ]
Entra o Tempo e arma uma tenda com muitas cousas e diz:
20
Tempo

21

22

Em nome daquele que rege nas praças
de Anvers e Medina as feiras que tem
começa-se a feira chamada das Graças
à honra da virgem parida em Belém.

185

Quem quiser feirar
venha trocar que eu nam hei de vender.
Todas virtudes que houverem mister
nesta minha tenda as podem achar
a troco de cousas que hão de trazer.

190

Todos remédios especialmente
contra fortunas e odversidades
e aqui se vendem na tenda presente
conselhos maduros de sãs calidades.
Aqui se acharão
a mercadoria de Amor e rezão
justiça e verdade, a paz desejada
porque a cristandade é toda gastada
só em serviço da openião.

195

Aqui achareis o temor de Deos
que é já perdido em todos estados
aqui achareis as chaves dos céus
mui bem guarnecidas em cordões dourados.

200

E mais achareis
soma de contas todas de contar

205
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quam poucos e poucos haveis de lograr
as feiras mundanas e mais contareis
as contas sem conto que estão por contar.
23

E porque as virtudes senhor Deos que digo
se foram perdendo de dias em dias
com a vontade que deste o messias
memoria o teu anjo que ande comigo.
Senhor porque temo
ser esta feira de maus compradores
porque agora os mais sabedores
fazem as compras na feira do demo
e os mesmos diabos são seus corretores.

210

215

Entra um Serafim enviado por Deus a petição do Tempo e diz:
24
Serafim

À feira à feira igrejas mosteiros
pastores das almas, papas adormidos
comprai aqui panos mudai os vestidos
buscai as samarras dos outros primeiros…
Os antecessores.
Feirai o carão que trazeis dourado
ó presidentes do crucificado
lembrai-vos da vida dos santos pastores
do tempo passado.

25

220

225

Ó príncipes altos, império facundo
guardai-vos da ira do senhor dos céus
comprai grande soma do temor de Deos
na feira da virgem senhora do mundo…

230

Exemplo da paz.
Pastora dos anjos, luz das estrelas.
À feira da virgem donas e donzelas
porque este mercador sabei que aqui traz
as cousas mais belas.

235
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Entra um Diabo com uma tendinha diante de si como
bofolinheiro e diz:
26
Diabo

27

Tempo
Diabo
Tempo
28
Diabo

Eu bem me posso gavar
e cada vez que quiser
que na feira onde eu entrar
sempre tenho que vender
e acho quem me comprar.

240

E mais vendo muito bem
porque sei bem o que entendo
e de tudo quanto vendo
nam pago sisa a ninguém
por tratos que ande fazendo.

245

Quero-me fazer à vela
nesta santa feira nova
verei os que vem a ela
e mais verei quem me estrova
de ser eu o maior dela.

250

És tu também mercador
que a tal feira te ofereces?
Eu nam sei se me conheces.
Falando com salvanor
tu diabo me pareces.

255

Falando com salvos rabos
inda que me tens por vil
acharás homens cem mil
honrados que são diabos
que eu nam tenho nem ceitil.

260

E bem honrados te digo
e homens de muita renda
que tem dívedo comigo
pois nam me tolhas a venda
que nam hei nada contigo.

265
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29 - Tempo
ao Serafim:

Diabo

30

Serafim
Diabo

31

32

Senhor em toda maneira
acodi a este ladrão
que há de danar a feira.
Ladrão? Pois haja eu perdão
se vos meter em canseira.

270

Olhai cá Anjo de bem
eu como cousa perdida
nunca me tolhe ninguém
que nam ganhe minha vida
como quem vida nam tem.

275

Vendo dessa marmelada
e às vezes grãos torrados
isto nam releva nada
e em todolos mercados
entra a minha quintalada.

280

Muito bem sabemos nós
que vendes tu cousas vis.
I há de homens roins
mais mil vezes que nam bôs
como vós mui bem sentis.

285

E estes hão de comprar
disto que trago a vender
que são artes de enganar
e cousas pera esquecer
o que deviam lembrar.

290

Que o sages mercador
há de levar ao mercado
o que lhe compram milhor
porque a roim comprador
levar-lhe roim borcado.

295

E mais as boas pessoas
são todas pobres a eito
e eu por este respeito
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33

Serafim
Diabo

34

Serafim

Diabo
35

nunca trato em cousas boas
porque nam trazem proveito.

300

Toda a glória de viver
das gentes é ter dinheiro
e quem muito quiser ter
cumpre-lhe de ser primeiro
o mais roim que puder.

305

E pois são desta maneira
os contratos dos mortais
nam me lanceis vós da feira
onde eu hei de vender mais
que todos à derradeira.

310

Venderás muito perigo
que tens nas trevas escuras.
Eu vendo prefumaduras
que pondo-as no embigo
se salvam as criaturas.

315

Às vezes vendo virotes
e trago de Andaluzia
naipes com que os sacerdotes
arreneguem cada dia
e joguem até os pelotes.

320

Nam venderás tu aqui isso
que esta feira é dos céus
vai lá vender ao abisso
logo da parte de Deos.
Senhor apelo eu disso.

325

Se eu fosse tam mau rapaz
que fizesse força a alguém
era isso muito bem
mas cada um veja o que faz
porque eu nam forço ninguém.

330

Se me vem comprar qualquer
clérigo ou leigo ou frade
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36

falsas manhas de viver
muito por sua vontade
senhor que lhe hei de fazer?

335

E se o que quer bispar
há mister hipocresia
e com ela quer caçar
tendo eu tanta em perfia
por que lha hei de negar?

xxx
340

E se uma doce freira
– vem à feira –
por comprar um inguento
com que voe do convento
senhor inda que eu nam queira
lhe hei de dar aviamento.
37
Mercúrio
Diabo

Alto Tempo aparelhar
porque Roma vem à feira.
Quero-me, eu concertar
porque lhe sei a maneira
de seu vender e comprar.

345

350

Entra Roma cantando:
Roma

Sobre mi armavam guerra
ver quero eu quem a mi leva.
Três amigos que eu havia
sobre mi armam prefia
ver quero eu quem a mi leva.

38
(Fala:)

Vejamos se nesta feira
que Mercúrio aqui faz
acharei a vender paz
que me livre da canseira
em que a fortuna me traz.

355

360
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Se os meus me desbaratam
o meu socorro onde está?
Se os cristãos mesmos me matam
a vida quem ma dará
que todos me desacatam?
39

Diabo
Roma

40
Diabo

Roma
Diabo

41

Pois se eu aqui nam achar
a paz firme e de verdade
na santa feira a comprar
quanto a mi dá-me a vontade
que mourisco hei de falar.
Senhora se vos prouver
eu vos darei bom recado.
Nam pareces tu azado
pera trazer a vender
o que eu trago no cuidado.
Nam julgueis vós pola cor
porque em al vai o engano
ca dizem que sob mau pano
está o bom bebedor
nem vós digais mal do ano.
Eu venho à feira dereita
comprar paz, verdade e fé.
A verdade pera quê?
Cousa que nam aproveita
e avorrece pera que é?
Não trazeis bôs fundamentos
pera o que haveis mister
e a segundo são os tempos
assi hão de ser os tentos
pera saberdes viver.
E pois agora à verdade
chamam Maria peçonha
e parvoíce à vergonha
e aviso à roindade
peitai a quem vo-la ponha.

365

370
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42

A roindade digo eu
e aconselho-vos mui bem
porque quem bondade tem
nunca o mundo será seu
e mil canseiras lhe vem.
Vender-vos-ei nesta feira
mentiras vinta três mil
todas de nova maneira
cada uma tam sotil
que nam vivais em canseira.

43

Mentiras pera senhores
mentiras pera senhoras
mentiras pera os amores
mentiras que a todas horas
vos naçam delas favores.
E como formos avindos
nos preços disto que digo
vender-vos-ei como amigo
muitos enganos enfindos
que aqui trago comigo.

44
Roma

Tudo isso tu vendias
e tudo isso feirei
tanto que inda venderei
e outras sujas mercancias
que por meu mal te comprei.
Porque a troco do amor
de Deos te comprei mentira
e a troco do temor
que tinha da sua ira
me deste o seu desamor.

45

E a troco da fama minha
e santas prosperidades
me deste mil torpidades

400
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e quantas virtudes tinha
te troquei polas maldades.

Diabo

E pois já sei o teu jeito
quero ir ver que vai cá.
As cousas que vendem lá
são de bem pouco proveito
a quem quer que as comprará.

430

435

Vai-se Roma ao Tempo e Mercúrio, e diz Roma:
46
Roma

Serafim

47

Tam honrados mercadores
nam podem leixar de ter
cousas de grandes primores
e quanto eu houver mister
deveis vós de ter senhores.
Sinal é de boa feira
virem a ela as donas tais
e pois vós sois a primeira
queremos ver que feirais
segundo vossa maneira.
Ca se vós a paz quereis
senhora sereis servida
e logo a levareis
a troco de santa vida
mas nam sei se a trazeis.
Porque senhora eu me fundo
que quem tem guerra com Deos
nam pode ter paz c’o mundo
porque tudo vem dos céus
daquele poder profundo.

48
Roma

A troco das estações
nam fareis algum partido?
E a troco de perdões,
que é tesouro concedido
pera quaisquer remissões?

440
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Serafim

49

Roma
Mercúrio

50

Roma
Mercúrio

51

Oh vendei-me a paz dos céus
pois tenho o poder na terra.
Senhora a quem Deos dá guerra
grande guerra faz a Deos
que é certo que Deos nam erra.
Vede vós que lhe fazeis
vede como o estimais
vede bem se o temeis
atentai com quem lutais
que temo que caireis.
Assi que a paz nam se dá
a troco de jubileus.
Ó Roma sempre vi lá
que matas pecados cá
e leixas viver os teus.
Tu nam te corras de mi.
Mas com teu poder facundo
assolves a todo o mundo
e nam te lembras de ti
nem vês que te vás ao fundo.
Ó Mercúrio valei-me ora
que vejo maus aparelhos.
Dá-lhe Tempo a essa senhora
o cofre dos meus conselhos
e podes-te ir muito embora.
Um espelho i acharás
que foi da virgem sagrada
co ele te toucarás
porque vives mal toucada
e nam sintes como estás.
E acharás a maneira
como .mendes a vida
[ quando emendes ]
e nam digas mal da feira

465

470
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480
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490
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porque tu serás perdida
se nam mudas a carreira.
52

Nam culpes aos reis do mundo
que tudo te vem de cima
polo que fazes cá em fundo
que ofendendo a causa prima
se resulta o mal segundo.
E também o digo a vós
e a qualquer meu amigo
que nam quer guerra consigo
tenha sempre paz com Deos
e nam temerá perigo.

495

500

505

[ Roma abandona a feira e, na sua saída
de cena, para fechar a primeira parte, há
uma deixa do Diabo, dirigida ao público ]
53
Diabo

Prepósito frei Sueiro
diz lá o exempro velho
dá-me tu a mi dinheiro
e dá ao demo o conselho.

510

[ II – Parte ]
Depois de ida Roma entram dous lavradores, um per nome
Amâncio Vaz e outro Denis Lourenço, e diz Amâncio Vaz:
Amâncio
Denis
Amâncio

54
Denis
Amâncio

Compadre vás tu à feira?
À feira compadre.
Assi
ora vamos eu e ti
ò longo desta ribeira.
Bofá vamos.

Folgo bem
de te vir aqui achar.

515
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Denis
Amâncio

55

56

Denis
Amâncio

57
Denis

Vás tu lá buscar alguém
ou esperas de comprar?
Isso te quero contar
e iremos patorneando
e er também aguardando
polas moças do lugar.

520

Compadre enha molher
é muito destemperada
– e agora se Deos quiser –
faço conta de a vender
e dá-la-ei por quasi nada.

525

Que eu quando casei com ela
diziam-me: hétega é.
– E eu cuidei pola abofé –
que mais cedo morresse ela
e ela anda inda em pé.

530

E porque era hétega assim
foi o que me a mim danou
avonda que ela engordou
e fez-me hétego a mim.
Tens boa molher de teu
nam sei que tu hás amigo.
Se ela casara contigo
renegaras tu como eu
– e dixeras o que eu digo. –
Pois compadre quanto à minha
é tam mole e desatada
que nunca dá peneirada
que nam derrame a farinha.
E não põe cousa a guardar
que a tope quando a cata
e por mais que homem se mata
de birra nam quer falar.

535

540

545
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58

Trás dua pulga andará
três dias e oito e dez
sem lhe lembrar o que fez
nem tam pouco o que fará.
– Pera que te hei de falar? –
Quando ontem cheguei do mato
pôs uma enguia a assar
e crua a leixou levar
por nam dizer sape a um gato.

59

Amâncio

Quanto a mansa, mansa é ela
dê-me eu logo conta disso.
Juro-te eu que mais val isso
cincoenta vezes que ela.
A minha te digo eu
que se a visses assanhada
parece demoninhada
ante sam Bertolameu.

60
Denis

Amâncio

61

Já siquer terá esprito
mas renega da molher
que ò tempo do mester
nam é cabra nem cabrito.

550

555

560

565

570

A minha tinha eu em guarda
pera bem de minha prol
cuidando que era ourinol
e tornou-se-me bombarda.
Folga tu que essoutra tenhas
porque a minha é tal perigo
que por nada que lhe digo
logo me salta nas grenhas.
Entam tanto punho seco
me chimpa nestes focinhos
eu chamo polos vezinhos
e ela nego dar-me enxeco.

575

580
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62
Denis

Isso é de coraçuda
nam cures de a vender
que se alguém te mal fizer
já sequer tens quem te acuda.
Mas a minha é tam cortês
que se viesse ora à mão
que me espancasse um rascão
nam deria: mal fazes.

63

Amâncio
Denis
64
Amâncio

Denis
Amâncio
Denis
Amâncio

590

Mas antes se assentaria
a olhar como eu bradava.
Todavia a molher brava
é compadre a que eu queria.
Pardeos tanto me farás
que feire a minha contego.
Se queres feirar comego
vejamos que me darás.
Mas antes me hás de tornar
pois te dou molher tam forte
– que te castigue de sorte –
que nam ouses de falar
nem no mato nem na corte.
Outro bem terás com ela:
quando vieres da arada
comerás sardinha assada
porque ela jenta a panela.

65

585

Entam geme pardeos si
diz que lhe dói a moleira.
Eu faria per maneira
que esperasse ela por mi.
Que lhe havias de fazer?
Amâncio Vaz eu o sei bem.
Denis Lourenço ei-las cá vem
vamo-nos nós esconder

595

600

605

610

615
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66

Vejamos que vem catar
que elas ambas vem à feira.
Mete-te nessa silveira
que eu daqui hei de espreitar.

Vem Branca Anes a brava e Marta Dias a mansa, e vem
dizendo a brava:
Branca

67

68

Pois casei màora e nela
e com tal marido prima
comprarei cá uma gamela
para o ter debaixo dela
e um gram penedo em cima.

620

Porque vai-se-me às figueiras
e come verde e maduro
e quantas uvas penduro
jeita nas gorgomeleiras
parece negro munturo.

625

Vai-se-me às ameixieiras
antes que sejam maduras
ele quebra as cereijeiras
ele vendima as parreiras
e nam sei que faz das uvas.

630

Ele nam vai à lavrada
ele todo dia come
ele toda a noite dorme
ele nam faz nunca nada
e sempre me diz que há fome.

635

Jesu Jesu posso-te dizer
e jurar e tresjurar
e provar e reprovar
– e andar e revolver –
que é milhor pera beber
que nam pera maridar.

640

645
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69

Marta
Denis
Marta
Branca
70

O demo que o fez marido
que assi seco como é
beberá a torre da sé
entam arma um arroído
assi debaixo do pé.

650

Pois bom homem parece ele.
Aquela é a minha froxa.
Deu-te ele a fraldilha roxa?
Milhor lhe esfole eu a pele
que homem há i da puxa.

655

Ò diabo que o eu dou
que o leve em fatiota
e o ladrão que mo gabou
e o frade que me casou
inda o veja na picota.

660

E rogo à virgem da Estrela
e à santa Jerjalém
e òs choros da Madanela
– e à asninha de Belém –
que o veja eu ir à vela
pera donde nunca vem.
71
Denis
Amâncio
Denis
Amâncio
Denis
72

Compadre nô mais sofrer
sai de lá desse silvado.
Pera eu ser arrepelado
nam havia eu mais mester.

665

670

E nam na hás tu de vender?
Tu dizes que qués feirar.
Nam que ela se me tomar
leixar-me-á quando quiser.
Mas dêmo-las à má estrea
– e voto que nos tornemos –
e er depois tornaremos
com as cachopas da aldea
entonces concertaremos.

675
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Amâncio

Denis
73
Diabo
Marta

Diabo
Marta
Diabo
Marta

Isso me parece a mi
muito milhor que eu ir lá.
Oh que couces que me dá
quando me colhe sob si.
– Quanto àquela si dará. –

680

Molheres vós que quereis?
Nesta feira que buscais?
Queremo-la ver nô mais
pera ver em que tratais
e as cousas que vendeis.

685

Tendes vós aqui anéis?
Quejandos? De que feição?
Duns que fazem de latão.
Pera as mãos ou pera os pés?

690

Não!
– Jesu, nome de Jesu, –
Deos e homem verdadeiro!

695

Foge o Diabo e diz Marta Dias:
74
Marta

Branca
Marta
Branca
75
Marta

Nunca eu vi bofalinheiro
tam prestes tomar o mu.
Brancanes mana crê tu
que como Jesu é Jesu
era este o diabo enteiro.

700

Nam é ele pau de boa lenha
nem lenha de bô madeiro.
Bofá nunqu’ele cá venha.
Viagem de Jão Moleiro
que foi pola cal da acenha.

705

Pasmada estou eu de Deos
fazer o demo merchante.
Mana daqui por diante
nam caminhemos nós sós.
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Branca

76

Se eu soubera quem ele era
fizera-lhe bom partido:
que me levara o marido
e quanto tenho lhe dera
e o toucado e o vestido.

710

Inda que mais nam levara
desta feira em estremo
me alegrara e descansara
se o vira levar o demo
e que nunca mais tornara.

715

Porque inda que era diabo
fizera serviço a Deos
e a mi mercê em cabo
e viera-me dos céus
como vem a frol ao nabo.

720

Vão-se ao Tempo e diz Marta Dias:
77
Marta
Serafim

Marta

78
Serafim
Branca

Marta

Dizei senhores de bem
nesta tenda que vendeis?
Esta tenda tudo tem.
Vede vós o que quereis
que tudo se fará bem.

725

Conciência quereis comprar
de que vistais vossa alma?
Tendes sombreiros de palma
muito bôs pera segar
e tapados pera a calma?

730

Conciência digo eu
que vos leve ao paraíso.
Não sabemos nós que é isso
dai-o ò decho por seu
que já nam é tempo disso.

735

Tendes vós aqui burel
do pardo, de lã meirinha?

740
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79
Serafim
Marta
Branca
Serafim

Branca
80
Serafim
Branca

Eu queria uma pucarinha
pequenina pera mel.
Esta feira é chamada
das virtudes em seus tratos.
Das virtudes? E há aqui patos?
Quereis feirar a cevada
quatro pares de sapatos?
Ó piadoso Deos eterno
nam comprareis pera os céus
um pouco de amor de Deos
que vos livre do inferno?
Isso é falar per pincéus.
Esta feira nam se fez
para as cousas que quereis.
Pois quanto a essas que vendeis
daqui afirmo outra vez
que nunca as vendereis.
Porque neste sigro em fundo
todos somos negligentes
foi ar que deu polas gentes
foi ar que deu polo mundo
de que as almas são doentes.

81

E se o hão de correger
quando for todo danado
muito cedo se há de ver
que já ele nam pode ser
mais torto nem aleijado.
Vamo-nos Marta à carreira
que as moças do lugar
virão cá fazer a feira
que estes nam sabem ganhar
nem tem cousa que homem queira.

745

750

755

760

765

770
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82
Marta

Branca

Eu nam vejo aqui cantar
nem gaita nem tamboril
e outros folgares mil
que nas feiras soem de estar.
E mais feira de Natal
e mais de nossa senhora
e estar todo Portugal.
Se eu soubera que era tal
nam estivera eu cá agora.

775

780

[ III- Parte ]
Vem à feira nove moças dos montes e três mancebos, todas
com cestos nas cabeças cobertos, cantando. E como chegam se
assentam por ordem a vender, e diz-lhe o Serafim:
83
Serafim

Tesaura
Juliana
84
Merenciana
Tesaura

Dorotea
Móneca

Pois vindes vender à feira
sabei que é feira dos céus
por tal vendei de maneira
que nam ofendais a Deos
roubando a gente estrangeira.
Responde-lhe Leonarda
tu Justina ou Juliana.
Mas responda-lhe Giralda
Tesaura ou Merenciana.
Responde-lhe Teodora
porque creo que a ti crea.
Responda-lhe Dorotea
pois que mora
junto c’o juiz da aldea.
Móneca responderá
que falou já com senhor.
Responde-lhe tu Nabor
contigo se entenderá.

785

790

795

800
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85

Gilberto

86

Serafim
Gilberto

87

Serafim
Gilberto
Serafim
Gilberto
Serafim
Gilberto

88
Nabor

Dorotea

Ou Denísio ou Gilberto
qualquer de vós outros três
e nam vos embaraceis
nem torvês porque é certo
que bem vos entendereis.

805

Estas cachopas nam vem
à feira nego a folgar
e trazem de merendar
nesses cestos que i tem.
Mas pois quanto ao que entendo
sois samica anjo de Deos.
Quando partistes dos céus
que ficava ele fazendo?
Ficava vendo o seu gado.
Santa Maria, gado há lá?
Oh Jesu como o terá
o senhor gordo e guardado.
E há lá boas ladeiras
como na serra da Estrela?
Si.
E a virgem que fazia ela?
A virgem olha as cordeiras
e as cordeiras a ela.
E os santos de saúde
todos a Deos louvores?
Si.
E que léguas haverá
daqui à porta do paraíso
onde sam Pedro está?
Lá vem ò redor das vinhas
compradores a comprar
samica ovos e galinhas.
Nam lhe hei de vender as minhas
que as trago pera dar.

810

815

820

825

830
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Vem dous compradores, um per nome Vicente e outro Mateus,
e diz Mateus a Justina:

Vós rosa do amarelo
mana tendes i queijadas?
Tenho vosso avô marmelo
[ … ] conhecei-lo?
Aqui estão emborilhadas.

835

Mateus

Estade màora quedo
pela vossa negra vida.
Menina nam hajais medo
vós sois mais engrandecida
que Branca de Figueiredo.

840

Justina

Se trazeis ovos meus olhos
nam mos vendais a ninguém.
Andar em burra e ter bem
ouvide ora o rasca piolhos
azeite no micho em que vem.

845

Minha vida Leonarda
traz caça pera vender.
Vossa vida negra e parda
nam lhe abastará comer
da vaca com da mostarda.

850

E a mesa de meu senhor
irá sem ave de pena.
Quem? E vós sois comprador
pois nem grande nem pequena
nam matou o caçador.

855

Matais-me vós logo bem
com dous olhinhos que eu digo.
Mais vos mata a vós o trigo
porque nam val a vintém
e traz mau micho consigo.

860

Mateus
Justina
Mateus
89
Justina

90
Vicente
Leonarda

Vicente
Leonarda

91
Vicente
Leonarda
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Vicente
Leonarda

92
Mateus

Teodora

Mateus

93

Teodora
Vicente
Móneca

94
Vicente
Móneca

Vicente
Móneca

Vós fazeis de mi rascão.
Pação vos fizestes vós
porém bem vos vimos nós
guardar bois no Alqueidão.
[ ... ? ]
Que vindes vender à feira?
Teodora alma minha
minha alma minha canseira
trazeis alguma galinha?
Som vossa alma galinheira.
Que màora cá viestes
pera quem vos pôs no Paço.
Senhora eu que vos faço
que vos agastais tam prestes?
[ ... ? ]

865

870

875

Dizei-me vós Teodora:
trazeis vós tal cousa e tal
deste jeito muito embora?
Mas lá dessoutro metal
nam falam à lavradora.

880

Senhora Móneca trazeis
algum cabrito recente?
Nam bofé senhor Vicente.
Quisera ora trazer três
de que vós fôreis contente.

885

Juro à santa cruz de palha
que hei de ver o que aqui está.
Nam revolvais aramá
que nam trago nemigalha.
[ ... ? ]
Nam me façais descortês
nem queirais ser tam garrida.
Pola vossa negra vida
olhade como é cortês
oh que lhe saia má saída.

890
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95
Mateus
Giralda

Mateus
Giralda

96
Vicente

Juliana
Vicente
Juliana
Vicente
Juliana
Vicente
97
Mateus
Tesaura

Mateus

Tesaura

98
Mateus
Tesaura

Giralda eu achar-vos-ei
dous pares de passarinhos.
Irei por eles aos ninhos
entonces os venderei
comereis vós estorninhos.

895

Respondeis como molher
muito de sua vontade.
Pois digo-vo-la verdade
pássaros hei de vender.
Olhai aquela piedade.

900

Senhora minha Juliana
peço-vos que me faleis
discreta palenciana
e dizei-me que vendeis.
Vendo favas de Viana.

905

Tendes alguns laparinhos?
Si, de porca.
Nem coelhos?
Quereis comprar dous francelhos
pera caçardes ratinhos?
Quero polos evangelhos.

910

Vós Tesaura minha estrela
nam viríeis cá em vão.
– Pois si! –
Vossa estrela vos era ela
como aquilo é de rascão.
Mas como isso é de donzela.

915

Porém vá já como vai
e casemo-nos senhora.
Pois casai co ele casai
casar màora meu pai
casar màora.

920

Porém trazeis algum pato?
E quanto dareis por ele?

925
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Mateus
Vicente
Merenciana

99
Vicente
Merenciana
Vicente
Merenciana
Vicente
Merenciana

100
Mateus
Vicente
Mateus
Vicente

Ui e ele revolve o fato
olho mau se meta nele.
Nam trazeis vós o que eu cato.
Merenciana deve ter
neste cesto algum cabrito.
Nam me haveis de revolver
senam pardeos que dê grito
tamanho que haveis de ver.

930

Eu hei de ver que trazeis.
Se vós no cesto bolis.
Senhora que me fareis?
Um áque del rei, ouvis?
Nam sejais vós descortês.

935

Nam quero senam amores
pois vosso senhora sou.
Amores de vosso avô
o da ilha dos Açores.
Andar aramá vós só.

940

Vamo-nos daqui Vicente.
Bofá vamos.
Nunca vi tal feira.
Vamos comprar à Ribeira
que anda lá a cousa mais quente.
[ ... ? ]

945

[ …desenlace ]
Vão-se os compradores e diz o Serafim às moças:
101
Serafim
Dizem todas:
Serafim
Dorotea

Vós outras quereis comprar
das virtudes?
Senhor não.
Saibamos por que rezão.
Porque no nosso lugar
nam dão por virtudes pão.

950
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Nem casar nam vejo eu
por virtudes a ninguém
quem tiver muito de seu
e tam bôs olhos como eu
sem isso casará bem.
102
Serafim
Teodora

Pois por que viestes ora
cansar à feira de pé?
Porque nos dizem que é
feira de nossa senhora
e vedes aqui porquê.
E as graças que dizeis
que tendes aqui na praça
se vós outros as vendeis
a virgem as dá de graça
aos bôs como sabeis.

103

E porque a graça e alegria
a madre da consolação
deu ao mundo neste dia
nós vimos com devação
a cantar-lhe uma folia.
E pois que já descansámos
assi em boa maneira
moças assi como estamos
dêmos fim a esta feira
primeiro que nos partamos.

955

960

965

970

975

[ Êxodo ]
Alevantam-se todas e ordenadas em folia cantaram a cantiga
seguinte com que se despediram.
Cantiga:
Primeiro.coro

Blanca estais colorada
virgem sagrada.

980
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Em Belém vila do amor
da rosa naceu a flor
virgem sagrada.
Segundo.coro

Em Belém vila do amor
naceu a rosa do rosal
virgem sagrada.

985

Primeiro.coro

Da rosa naceu a flor
pera nosso salvador
virgem sagrada.

Segundo.coro

Naceu a rosa do rosal
Deos e homem natural
virgem sagrada.

990

Gratias agamus domino Deo nostro.

993
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Enquadramento cronológico
...na História do Teatro Europeu
1492 Juan del Encina (1469 – 1527) – obra 1492-1527.
149-? Lucas Fernandez (1474 - 1542)– obra 149?-1514(?).
1502 Gil Vicente (146? – 1536) – obra 1502-1536.
1508 Ludovico Ariosto (1474 - 1533) – obra 1508-1532.
1513 Torres Naharro (1480 - 1530) – obra 1513-1530.
1518 Desde 1518, e entrando pelo século XVIII,

(re)impressão de obras avulsas de Gil Vicente.

1562 Primeira publicação da Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente,

com Privilégio Régio, não isenta de cortes da Censura, e incompleta.

1548 Luis de Camões (1524? – 1580) – obra 1548-1578.
1553 António Ferreira (1528 – 1569) – obra 1553-1569.
1565 (1563-1567) Nascimento da Comédia del Arte em Itália.
1585
1585
1590
1598
1620
1624
1645

Marlowe (1564 – 1593) – obra 1585-1593.
Miguel de Cervantes (1547 – 1616) – obra 1585-1616.
William Shakespeare (1564 – 1616) – obra 1590-1616.
Felix Lope de Vega (1562 – 1635) – obra 1598-1634.
Pedro Calderon de la Barca (1601 – 1681) - obra 1620-1680.
Tirso de Molina (1571? – 1648) – obra 1624-1648.
Moliére (1622 – 1673) – obra 1645-1673.
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Teatro (obras) de Gil Vicente (reinado de Dom Manuel I)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
15
16
17
18

1502
1502
1503
1503
1504
1505
1506
1506
1507
1508
1509
1509
1510
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1517
1518
1518
1519
1519
1520
1521
1521

Visitação
Pastoril Castelhano
Reis Magos
Quatro Tempos
São Martinho
*LUTO - Morte Isabel, a Católica
(Sermão de Abrantes)
(Custódia de Belém), Morre Beatriz
*LUTO - por Beatriz, mãe do Rei.
Alma. Criado, escrito em 1506-1507
Índia. Criado, escrito em Abril... (a).
Quem tem farelos
...uma peça na festa do Corpus Christi
Fé
Sebila Cassandra
O Velho da Horta
(b). (c).
Fama (Portugal na Europa)
Exortação da Guerra
*LUTO - Morre Fernando, o Católico
(Miserere). (23 Jan. de 1517 ?)
*LUTO- Morre a Rainha Maria (d).
Barcas I (Inferno)
Barcas II (Purgatório)
Barcas III (Glória)
Viúvo
...rainha Dido e Eneias (anónimo)
Fadas
Cortes de Júpiter

x Jul. (Alcáçova), pelo herdeiro da coroa.
25 Dez. (Alcáçova), o Sucesso de Gil Vicente.
6 Jan. (Alcáçova), Lideres Europeus (Ibéria).
25 Dez. (Alcáçova), Triunfo do Verão.
O Cavaleiro Cristão.
...em 26 Nov. de 1504.
3 Mar. Abrantes, pregação na Igreja.
...em 30 Set. 1506.
Páscoa, (Paço da Ribeira), Basílica São Pedro.
Portugal após a batalha naval de Diu.
Entrada de Henrique VIII na cena política.
25 Dez. (Capela Sistina - Nominalismo ?)
24 Dez. (Concílios, Pisa, Guerra conta França).
1 Nov. pelo Museu do Vaticano (Cap. Sistina).
Após regresso da ‘Embaixada ao Papa Leão X’.
Antes de 13 de Junho (à partida para Mamora).
...em 23 Jan. de 1516.
Câmara da Rainha, oração pelo pai da rainha.
...em 7 Mar. de 1517.
24 Dez., à Rainha Leonor de Avis (Lencastre).
Páscoa
...ao Príncipe João
...para o Imperador, nunca representada.
20/21 Jan. Entrada dos Reis, à rainha Leonor.
Antes de 8 Ago., à partida de Beatriz.

a) Em Évora a 15 de Fevereiro de 1509, Gil Vicente - designado «ourives da senhora Rainha minha
irmã» - foi nomeado por alvará régio «vedor de todas as obras que mandarmos fazer ou se fizerem
d’ouro e prata para o nosso convento de Tomar e hospital de Todos os Santos da nossa cidade de Lisboa
e mosteiro de Nossa Senhora de Belém», (Braamcamp Freire).

b) Em Évora, a 4 de Fevereiro de 1513, o rei nomeia «Gil Vicente, ourives da rainha minha muito amada e
prezada irmã» para o cargo de «mestre da balança da moeda da cidade de Lisboa». No documento, ao alto e à
esquerda, para facilitar a consulta e identificação das peças em arquivo, pela mão do funcionário da Chancelaria
real foi escrita a anotação: «Gil Vicente trovador mestre da balança», (Braamcamp Freire).

c) Após a data referida mais acima, Gil Vicente figura entre os «procuradores dos mesteres» num
contrato de doação outorgado pelos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, (Braamcamp Freire).
d) Por «carta régia» de 6 de Agosto de 1517, confirma-se a venda de Gil Vicente a Diogo Rodrigues
do seu cargo de «mestre da balança da moeda desta nossa cidade de Lisboa» (Braamcamp Freire). Ésta
é a última notícia sobre Gil Vicente na sua actividade de ourives.
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Teatro (obras) de Gil Vicente (reinado de Dom João III)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Rubena*
Pranto de Maria Parda
Tragédia Dom Duardos
Inês Pereira
Pastoril Português
(Regateiras de Lisboa)
Vida do Paço (Dom André)
Físicos
Feira (das Graças)
Frágua de Amores
…pode faltar uma peça.
Almocreves
Aderência do Paço ( Florisbel )
Templo de Apolo
Tragédia de Liberata (Divisa de Coimbra)
Ciganas
Clérigo da Beira (Pedreanes)
Nau de Amores
Feira da Ladra (Escrivães do Pelourinho)
Pastoril da Serra da Estrela
Donzela da Torre
Breve Sumário da História de Deus
Diálogo de uns judeus sobre a Ressurreição
Capelas
Festa
Triunfo do Inverno
Juiz da Beira
**
(…) (…)
1536 Floresta de Enganos
1521
1522
1523
1523
1523
1524
1524
1524
1524
1525
1525
1525
1525
1526
1526
1526
1526
1527
1527
1527
1527
1528
1528
1528
1528
1529
1529

…ao príncipe João
Lisboa
1 Maio (2ª v.) Muge ou Almeirim
Tomar
Natal – Évora
Évora
Lisboa (8 Set.). ao Mestre Gil
Natal – Évora
5 ? de Fevereiro, Évora ou Alvito
Almeirim – Évora
Almeirim – 25 Out. ou 1 Nov.
20 Jan
Abril ?
1 Maio
Out. – Nov. Alcochete
20 Jan – Lisboa
Abril – Lisboa
15 Out – Coimbra
Dez. (Natal) Almeirim
Mar-Abr – Almeirim
Abril-Mai – Almeirim
Lisboa
Natal – Lisboa
1 Maio – Lisboa
Lisboa

* Rubena pertence ao período do reinado de D. Manuel I, mas pela forma e estilo enquadra-se no
teatro do período de D. João III.
** As peça produzidas a partir do final de 1529, embora se possam já datar, carecem ainda de acerto
na sua ordenação. Estão listadas na página seguinte.
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Peças de Gil Vicente do período de el-rei João III de Portugal, de entre
1529 e 1536 (ainda não listadas na tabela anterior).
Amadis de Gaula
Cananeia (1535)
Caseiro de Alvalade
Dom Luís e dos Turcos
Dom Fernando
Enanos
Escudeiro Surdo
Farsa Penada
Florença (a peça da autoria de João de Escobar será o Auto do Duque de Florença)
Floresta de Enganos (1536)
Jubileu de Amores (1531)
Lusitânia (1532)
Mistérios da Virgem, Mofina Mendes (1534)
Romagem de Agravados (1533)
Sátiros
Vicenteanes Joeira
Brás Quadrado ?
Triunfo de Cupido ? (1531)
Podem faltar ainda 6, 7 ou mais peças…
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O Teatro de Gil Vicente, por Noémio Ramos
(2017, prt, swf), Gil Vicente, Tragédia Dom Duardos, o príncipe estrangeiro.
(2017, prt, swf), Gil Vicente, Inês Pereira, as Comunidades de Castela.
(2017, prt, swf), Gil Vicente, Pastoril Português, os líderes na Arcádia.
(2017, prt, swf), Gil Vicente, Vida do Paço, a educação da infanta e o rei.
(2017, prt, swf), Gil Vicente, Físicos, e os amores d’el-rei João III.
(2017, prt, swf), Gil Vicente, Feira (das Graças) ...da Banca alemã (Fugger).
(2017, prt, swf), Gil Vicente, Frágua de Amor, ...a mercadoria de Amor.
(2017, prt , swf), Gil Vicente, Aderência do Paço, ...da Arcádia ao Paço.
978-989-97749-9-5 (2016, pdf). Gil Vicente, Auto dos Quatro Tempos, Triunfo do Verão...
978-989-97749-8-8 (2016, pdf). Gil Vicente, Auto dos Reis Magos, ...(festa) Cavalgada dos Reis.
978-989-97749-7-1 (2014, pdf). Gil Vicente, Auto Pastoril Castelhano, A autobiografia em 1502.
978-989-97749-6-4 (2013, pdf). Gil Vicente, Exortação da Guerra, da Fama ao Inferno.
978-989-97749-5-7 (pdf). Gil Vicente, o Clérigo da Beira, o povo espoliado – em pelota.
978-989-97749-1-9 (pdf). Gil Vicente, Tragédia de Liberata, Do Templo de Apolo à Divisa de Coimbra.
978-989-97749-4-0 (pdf). Gil Vicente, Auto da Alma, Erasmo, o Enquiridion e Júlio II...
978-972-990009-9 (2012, brochura). Gil Vicente, o Clérigo da Beira, o povo espoliado – em pelota.
978-989-977490-2 (2012, brochura). Gil Vicente, Tragédia de Liberata, ...à Divisa de Coimbra.
978-972-990006-8 (2010, brochura). Gil Vicente, Auto da Visitação, Sobre as Origens.
978-972-990007-5 (2010, brochura). Gil Vicente, O Velho da Horta, ...à “Tragédia da Sepultura”
978-972-990008-2 (2010, brochura). Gil Vicente, Carta de Santarém, 1531. Sobre o Auto da Índia.
978-972-990004-4 (2008, brochura). Auto da Alma de Gil Vicente, Erasmo, o Enquiridion e Júlio II...

Outras publicações do mesmo autor
978-972-990005-1 (2008, brochura). Gil Vicente e Platão - Arte e Dialéctica, Íon de Platão.
978-972-990002-3 (2005, brochura). Os Maios de Olhão e o Auto da Lusitânia de Gil Vicente.

Dicionário do Tradutor, de Maria José Santos e A. Soares.
978-972-990000-6 (2003, brochura). Francês-Português, Dicionário do Tradutor.

