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David Mackenzie (Sutton-in-Ashfield, Nottingham-

shire, 1943) estudou en Oxford e en Nottingham, 

onde se doutorou coa tese A critical edition with 

linguistic and historical introduction of the «Corónica 

de Santa Maria de Iria». Tralo seu paso pola British 

Library, foi profesor nas Universidades do Ulster 

(1974-1986), Birmingham (1986-1996) e Cork (1997-

-2008). Fundador dos centros de estudos galegos 

nestas dúas últimas, foi asemade colaborador 

habitual do Hispanic Seminary of Medieval Studies 

na Universidade de Wisconsin-Madison. Director tamén de diversas teses 

de mestrado e doutoramento de temática galega, o seu labor de investi-

gación desenvolveuse entre os estudos ibéricos medievais, a lingüística e 

literatura galegas e a literatura española. O seu mestrado esténdese 

principalmente entre Europa e Norteamérica, onde desenvolveu o seu 

labor docente. Foi así mesmo profesor convidado en universidades coma 

as de California ou Wisconsin, e contribuíu de xeito central e decisivo á 

creación e expansión dos estudos galegos no mundo académico anglófo-

no e internacional.

En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David 

Mackenzie é un volume constituído por contribucións realizadas desde 

diferentes lugares do mundo e relevantes no ámbito da lingüística 

iberorrománica e tamén para a lingüística e literatura galegas. Estas liñas 

temáticas constitúen áreas de traballo centrais no historial do homena-

xeado. Nesta publicación participan algunhas das voces máis representa-

tivas das devanditas áreas, tanto en Galicia coma nos Estados Unidos, 

Reino Unido, Irlanda e Australia. O Instituto da Lingua Galega da 

Universidade de Santiago de Compostela comprácese en ofrecer á 

comunidade científica esta homenaxe, expresión de gratitude e recoñe-

cemento a David Mackenzie, quen sen dúbida contribuíu a abrir tanto 

Galicia ó mundo coma o mundo a Galicia.
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Sobre as relacións lingüístico-literarias entre as versións ibéricas 
derivadas do Roman de Troie. Un estado da cuestión 

RICARDO PICHEL GOTÉRREZ

Universidade de Santiago de Compostela

1. Introdución. A materia clásica nas letras hispanas baixomedievais 
e a súa autonomía como ciclo literario

A materia de Troia foi un ciclo temático susceptíbel de ser integrado en dife-
rentes obras hispanas de carácter literario ou historiográfi co ao longo do século 
xiii, especialmente no Libro de Alexandre e na General Estoria. Tradicionalmente 
enténdese que este é o primeiro estadio asimilativo das xestas troianas nas nosas 
letras romances.1 No entanto, ao tempo que a caída de Ilión se fi ltraba polas 
fendas da nosa produción historiográfi ca e fi ccional, xurdían novas formas de re-
fundición vernácula e autónoma do mito clásico. Os testemuños baixomedievais 
que hoxe conservamos dan conta deste proceso natural característico da imita-
tio e inventio propias do medievo, e nel cómpre identifi carmos dous métodos 
creativos: por unha parte, a tradución e adaptación dunha fonte única seguida 
de forma máis ou menos fi el; por outra, a combinación ou fusión de diferentes 
fontes de asunto troiano. 

No primeiro caso recoñecemos dous modelos fundamentais: as tradicións 
discursivas francesa (o Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure) e ítala (a 
Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne). Á primeira delas adscrí-
bense obras como a Crónica Troyana promovida por Alfonso XI (ca. 1350), a 
súa (re)tradución ao galego (ca. 1373) ou a versión en prosa e verso coñecida 
como Historia Troyana Polimétrica (do último terzo séc. xiii ou mediados do xiv). 

1 En Pichel Gotérrez (2014c) facemos un repaso ás compilacións e refundicións de natureza troiana 
non autónomas no repertorio literario ibérico baixomedieval.
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Á póla italiana representada por Guido pertencen as traducións e refundicións 
aragonesas, castelás e catalás confeccionadas entre os séculos xiv e xv. Do punto 
de vista cronolóxico, a asimilación do poema francés nas letras peninsulares é 
máis temperá (cfr. Roman de Troie 1155-1165, Historia destructionis 1287), non 
só como sección integrante doutras obras, mais tamén na emerxencia de textos 
autónomos: neste último caso, aínda que, en aparencia, os textos conservados non 
o refl ictan así (case todos do xiv), cando menos desde mediados do século xiii 
xa contariamos cunha primeira adaptación occidental do Roman de Troie. Por 
outra parte, desde unha perspectiva xeolingüística, a asimilación autónoma do 
Roman de Troie nas letras peninsulares parece que tivo unha maior aquiescencia 
no ámbito centro-occidental, tanto nos seus primordios duocentistas como na súa 
expansión na produción literaria do século xiv. En troca, a tradución e adaptación 
da tradición discursiva ítala deixaríase ver con máis intensidade na faixa centro-
oriental, tendo en conta a maior transcendencia da obra de Guido nas letras ara-
gonesas e catalás até o século xv.

Volvendo ao proceso de imitatio e inventio medievais, a outra técnica crea-
tiva perceptíbel nas letras hispanas foi, como xa anunciamos, a combinación ou 
fusión de diferentes fontes de asunto troiano; un método compilatorio caracterís-
tico da prosa afonsina que se emprega, precisamente, na perdida Estoria de Troya 
(segunda metade do séc. xiii) que posteriormente se integraría nas tres primeiras 
partes da General Estoria. Algo moi semellante acontece nas Sumas de Historia 
Troyana do enigmático Leomarte e nos códices facticios ou híbridos que trans-
miten a Polimétrica e a Historia Troiana galego-castelá.

Nas epígrafes seguintes falaremos dalgúns dos principais testemuños deri-
vados da irradiación na Península do roman francés, coa intención de ofrecer un 
estado da cuestión, na medida do posíbel actualizador, no que atinxe ao estatuto 
lingüístico e interconexión literaria entre eles e, desta maneira, contribuír aos es-
tudos sobre a prosa literaria no espazo cultural centro-occidental, nomeadamen-
te a produción medieval galego-portuguesa. Centrarémonos principalmente nos 
testemuños da Historia Troyana Polimétrica, a Crónica Troyana promovida por 
Alfonso XI e a primitiva versión iberorrománica do Roman de Troie.2

2 A nosa intención inicial era rematar este artigo aludindo ás versións occidentais da Crónica Troia-
na e a Historia Troiana, mais a limitación do espazo impídenos facer unha referencia descritiva 
específi ca a estes dous testemuños galegos da segunda metade do século xiv. Ao respecto, pódense 
consultar, entre outros, os traballos de Lorenzo (1985, 1993, 1998, 2000, 2002), D’Ambruoso 
(2010, 2012), Rodríguez Porto (2013a, 2013b) e Pichel Gotérrez (2010b, 2010c, 2012c, 2014a, 
2014b).
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2. A versión prosimétrica do roman

A partir da edición e estudo de Menéndez Pidal e Varón Vallejo3 (1934), a crítica 
tradicional considerou que a Historia Troyana Polimétrica inauguraba a adapta-
ción autónoma do ciclo de Troia.4 Este interesante testemuño de prosimetrum 
(alternancia de prosa e verso) baixomedieval, composto por un conxunto de once 
ou doce poemas en varios metros, consérvase en dous manuscritos facticios e 
fragmentarios5 (M e M’) que amalgaman ou xustapoñen outras obras troianas, 
nomeadamente a Crónica Troyana de Alfonso XI, a Estoria de Troya integrada 
na segunda parte da General Estoria e unha tradución da Historia destructionis 
Troiae. Trátase, por tanto, de versións híbridas ou misceláneas nas que se combi-
nan de distinto modo varias tradicións discursivas: no primeiro caso, a versión de 
Alfonso XI acouta a pasaxe prosimétrica; en troca, os fragmentos da Estoria de 
Troya afonsina e mais a tradución da Historia destructionis ítala constitúen dúas 
interpolacións imbricadas en diferente grao no fío discursivo híbrido (versión de 
Alfonso XI + Polimétrica) do manuscrito.

Por unha parte, o códice M (BNE ms. 10.146) é un manuscrito acéfalo en 
que, nun primeiro estadio redaccional (Ma) de mediados do século xiv, se fusio-
nou unha pasaxe da versión prosimétrica (correspondente aos versos 5703-15567 
do Roman de Troie) con diferentes fragmentos da Crónica Troyana de Alfonso 
XI. Nun segundo estadio textual de fi nais do século xv (Mb), as mutilacións do 
soporte antigo serían completadas por un texto híbrido integrado pola versión 
de Alfonso XI amalgamada con certos capítulos da Estoria de Troya afonsina, de 
maneira moi similar ao que acontece coa Historia Troiana galego-castelá6 (BMP 
ms. 558). O segundo testemuño da Polimétrica encóntrase no códice M’ (Esco-
rial ms. L.II.16), de fi nais do século xiv ou principios do xv, onde o segmento 
prosimétrico é máis breve (remite aos versos 13822-15567 do Roman de Troie) 
e aparece combinado coa versión de Alfonso XI e mais cunha tradución castelá 
fragmentaria da Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne.

Como apuntaban García Solalinde (1916) e Menéndez Pidal e Varón Va-
llejo (1934), ambos os dous testemuños proveñen dun arquetipo común, pois 

3 Na actualidade continúa en proceso a tese de doutoramento de Mauro Ezequiel Alfonso Ares, con-
sistente no estudo e edición da Historia Troyana Polimétrica, baixo a dirección de José Manuel Lucía 
Megías. Por outra parte, coñecemos tamén unha recente edición crítica do mesmo texto debida a 
Larrea Velasco (2012).

4 Véxase, por exemplo, Gómez Redondo (1998: 796-798; 2007: 4021).
5 Alvar e Lucía Megías (2002: 640-642).
6 Vid. Pichel Gotérrez (2012a, 2012b, 2014b).
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partillan deturpacións (como o fi nal abrupto) e non presentan erros separativos 
entre si; o dito arquetipo, por tanto, tampouco representaría o orixinal da Polimé-
trica. A estrutura orixinaria deste arquetipo, que Menéndez Pidal e Varón Vallejo 
(1934: xxii) sitúan na primeira metade do século xiv, é unha incógnita;7 porén, 
considérase factíbel que xa integrase no seu seo a fusión discursiva entre a versión 
prosimétrica e a Crónica Troyana de Alfonso XI, toda vez que tanto en M como 
en M’ o fi nal do texto da Polimétrica coincide cun mesmo punto do Roman de 
Troie (o verso 15567), e, alén disto, empalma satisfactoriamente co texto posterior 
(a versión de Alfonso XI).8 Téñase en conta, neste sentido, que, polo que nós pui-
demos observar, cando menos no primeiro estadio redaccional de M (Ma), a man 
que copia os fragmentos prosimétricos e o roman parece a mesma; por outra parte, 
como lembramos na seguinte alínea, en ambas as dúas seccións téñense rexistrado 
arcaísmos e occidentalismos. Canto á súa extensión, atendendo ao testemuño M 
(o máis amplo dos dous), suponse que o arquetipo tería, cando menos, a mesma 
extensión que M.9 Por último, tamén parece moi probábel que o ascendente co-
mún combinase igualmente a prosa e o verso.10

Canto á cronoloxía desta obra, Menéndez Pidal e Varón Vallejo (1934: ix) propu-
xeran unha datación bastante recuada (ca. 1270), a través dunha análise lingüísti-
ca e métrica dos fragmentos coñecidos.11 Porén, nos últimos anos a crítica vénse 

7 Véxase ao respecto Schiff  (1905: 259-260), García Solalinde (1916: 127-128), Menéndez Pidal e 
Varón Vallejo (1934: xx-xxviii), Haywood (1996: 10-12), Casas Rigall (1999: 212-214), Alvar e 
Lucía Megías (2002: 640-642).

8 Porén, este paralelismo non se produce no comezo da obra, tal como se desprende da distinta ex-
tensión dos fragmentos da Polimétrica (cfr. Menéndez Pidal e Varón Vallejo 1934: xxi-xxiii, Casas 
Rigall 1999: 212).

9 Neste sentido, García Solalinde (1916: 127-128) chamaba a atención sobre un fragmento de M onde 
se remite o lector a unha pasaxe anterior non recollida, polo que se deduce que o orixinal da Polimétrica 
se iniciaría nun punto anterior ao arranque do ms. M. Pola súa parte, Haywood (1996: 10-12) sinalaba 
outro punto do relato onde se fai referencia a un suposto prólogo non conservado, talvez un prefacio 
xeral do libro, ou se callar a introdución dalgunha das súas partes (Casas Rigall 1999: 213).

10 A este respecto, Schiff  (1905: 259-260) e, máis tarde, Brownlee (1978-79: 13-14), conxecturaran 
a existencia dunha versión castelá anterior, tradución do Roman de Troie, composta unicamente en 
verso. Porén, esta teoría sería comunmente rexeitada pola enorme extensión de versos resultante de 
tal adaptación (entre 100.000 e 150.000), tendo en conta a paráfrase amplifi cativa á que o autor ibé-
rico somete a súa fonte nas pasaxes poéticas que hoxe coñecemos (García Solalinde 1916: 156-157, 
Menéndez Pidal e Varón Vallejo 1934: xxvii-xxviii). Para alén disto, Menéndez Pidal (ibid.) detec-
tara algúns indicios de eliminación de pasaxes métricas mediante prosifi cación nos dous testemuños 
da Polimétrica, o cal redundaría na hipótese dun arquetipo xa prosimétrico. Cfr. Cátedra (1993-94: 
334-350) e Roubaud-Bénichou (2000: 85-94).

11 Paz y Meliá (1899: 62-63) chamara a atención sobre o arcaísmo lingüístico, mais só no caso do 
poema cuarto da Polimétrica.
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decantando por unha datación máis tardía,12 talvez non moi afastada da redac-
ción da crónica promovida por Alfonso XI (1350). Os argumentos lingüísticos 
(principalmente arcaísmo léxico e apócope do -e) e métricos (silabismo regular) 
postos de relevo por Menéndez Pidal foran matizados por Casas Rigall (1999: 
214-215), demostrando de modo contrastado (a través da comparanza con outros 
textos) a inoperancia da maior parte deles. No primeiro caso, próbase a presenza 
en textos do século xiv de certos vocábulos presuntamente arcaicos (exs. albergada 
‘campamento’, almófar, desmanchar, trexiello ‘cinguideiro’) ou descoñecidos fóra 
das letras duocentistas13 (exs. descabeñada ‘desgreñada’, plural dios, enatío ‘feo’, fa-
madia ‘fama’, joya ‘gozo’, sobreseñal, terzer ‘limpar’); alén disto, arguméntase que a 
presenza do vocábulo guitarra avala tamén unha datación tardía.14 Por outra parte, 
relativízase a presenza da apócope de -e, que, ademais, non sería tan acusada como 
quería refl ectir Pidal no estabelecemento do texto crítico da súa edición, onde 
interpreta que os copistas do século xiv tenderon a actualizar este trazo lingüís-
tico.15 Canto ao aspecto métrico, Casas Rigall (1999: 216) indica que o carácter 
presuntamente regular do orixinal prosimétrico non é tampouco tan perceptíbel 
nos testemuños M e M’, e lembra que no século xiii tamén hai poemas de sila-
bismo irregular, así como pezas de tendencia isosilábica no xiv. Para alén disto, a 
crítica ten chamado a atención sobre a máis que probábel infl uencia da tradición 

12 O primeiro en propoñela sería García Solalinde (1916: 127); nos últimos anos foi apoiada, entre 
outros, por Deyermond (1971: 289 e 1975: 48), Ferraresi (1976: 119), Haywood (1996: 8) ou Casas 
Rigall (1999: 214-216).

13 Unha consulta rápida no CdE e no CORDE confi rma a colación feita por Casas Rigall nalgúns 
casos; na Historia Troiana (BMP ms. 558), da segunda metade do xiv (ca. 1365-69 a parte castelá), 
tamén encontramos varios exemplos de almófar, desmanchar ou sobreseñal (Pichel Gotérrez 2014b).

14 Casas Rigall (1999: 215) fai notar que é un vocábulo estraño antes do segundo cuartel do século xiv; 
de feito, a primeira atestación aparece no Libro de buen amor (3 oc.), como puidemos comprobar nós 
tamén nos corpora do castelán que manexamos (os seguintes rexistros trescentistas corresponden ao 
Poema de Alfonso Onceno, a dúas obras de Juan Fernández de Heredia e á Biblia romanceada judio cris-
tiana). Lembra tamén (ibid. n. 171, p. 215) como a mesma forma presente no Alexandre aparece só na 
copia do século xv, mentres que no testemuño máis antigo, de fi nais do xiii, aparece no seu lugar a for-
ma çedra (< cithara). Con todo, tamén achamos factíbel a presenza de guitarra na Polimétrica como 
un caso de actualización léxica (o mesmo que acontecía no testemuño catrocentista do Alexandre).

15 Tampouco descartamos esta hipótese, atendendo á frecuente presenza de trazos conservadores e 
innovadores nun texto medieval, nalgúns casos refl exo do diasistema lingüístico subxacente. Casas 
Rigall (1999: 216) defende máis ben un arcaísmo consciente con propósito estético para unha obra 
como a Polimétrica, da mesma forma que nos cantares de xesta ou no romanceiro. En calquera caso, 
concordamos con el no feito de que a presenza de usos antigos nun texto, especialmente se son máis 
ben illados, non debería constituír unha proba sólida para a datación cronolóxica.
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lírica galego-portuguesa, de métrica regular, nunha obra como a Polimétrica, re-
sultado da cal sería esperábel unha lonxitude silábica recorrente.16

3. A xénese da Crónica Troyana de Alfonso XI e da Polimétrica

A Crónica Troyana promovida por Alfonso XI remataría de iluminarse pouco 
despois da súa morte (acaecida o 26 de abril de 1350), no último día deste ano, 
segundo consta no seu colofón. Así pois, o seu fi llo, Pedro I (1334-1369), para 
cuxa educación se encomendara esta luxosa empresa, recibía o agasallo paterno á 
temperá idade de dezaseis anos, xa iniciado o seu convulso reinado:

Este libro mandó fazer el muy alto e muy noble e muy excelente rey Don 
Alfonso, fi jo del muy noble rey Don Fernando e de la reina Doña Costança. 
Et fue acabado de escrivir e de estoriar en el tienpo que el muy noble rei Don 
Pedro, su fi jo, regnó, all qual mantenga dios al su servicio por muchos tiempos 
e bonos; et los sobredichos donde el viene sean heredados en el regno de dios, 
amén. Fecho el libro postrimero dia de deziembre, era de mill e trescientos e 
ochenta e ocho años. Nicolás Gonçalez, escriván de los sus libros, lo escriví por 
su mandado (Escorial ms. h.I.6, fol. 183rb, presentación crítica propia).

A adaptación do roman francés consérvase en cinco testemuños (in)direc-
tos, dos cales o manuscrito A (Escorial ms. h.I.16) é a versión rexia iluminada 
por Nicolás González,17 escrivano de los sus libros. De comezos do último terzo da 
centuria (1373) data a versión galega (BNE ms. 10.233) encargada polo nobre 
Fernán Pérez de Andrade. A Historia Troiana híbrida galego-castelá (BMP ms. 
558) tamén emprega a mesma tradición discursiva que A e G, tanto na súa sección 
orixinaria castelá como na sección galega posterior. Ademais, como xa indicamos 
no apartado anterior, a Crónica Troyana tamén se conserva de modo fragmenta-
rio nos dous testemuños facticios (Ma e M’) que transmiten a Polimétrica. Até 
hai ben pouco, só contabamos para a Crónica Troyana coa defi ciente transcrición 
de K. Parker (1977) que, porén, xa fora obxecto dunha revisión exhaustiva por 
Lorenzo (1979). Habería que agardar máis de tres décadas para contarmos cu-
nha nova edición da Crónica Troyana, grazas á tese de doutoramento de Claudia 
d’Ambruoso (2012), na que se estabelece o texto crítico tomando en considera-
ción os catro testemuños mencionados.

16 Vasconcelos (1904: 2, 519), García Solalinde (1916: 157), Menéndez Pidal e Varón Vallejo (1934: 
xii-xvii), Deyermond (1975: 44-45), Casas Rigall (1999: 216).

17 Vid. Rodríguez Porto (2012a, 2012b).
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Canto ao testemuño rexio de Alfonso XI, cómpre ter en conta en primeiro 
lugar a súa fi liación co modelo a partir do cal se traduce, o Roman de Troie. Gar-
cía Solalinde, no seu pioneiro estudo comparativo (1916: 136-162), xa concluíra 
que as adaptacións hispanas do ciclo clásico seguían un manuscrito da obra de 
Benoît diferente ao dos testemuños manexados por Constans.18 Por esta razón a 
crítica conxecturou a posibilidade de que o modelo dos textos ibéricos non fose o 
poema de Benoît, mais si algunha das súas reelaboracións prosísticas galas (sécs. 
xiii-xiv), ou mesmo a Historia destructionis Troiae de Guido (unha outra adap-
tación do poema francés). Esta segunda posibilidade sería rexeitada de plano por 
Haywood (1996: 10-15) no referido á Polimétrica; á mesma conclusión chega 
Casas Rigall (1999: 217 e n. 173) no caso da Crónica Troyana rexia. Canto ás pro-
sifi cacións galas, aínda que se teñen detectado diversas concomitancias entre estas 
versións19 (especialmente no caso da «versión meridional» ou Prose 2) e a Crónica 
Troyana, o estudo de Casas Rigall (1999: 217-222) confi rmou que o texto francés 

18 Destes, o testemuño máis próximo sería o ms. A (BNF ms. 60), pertencente á primeira sección da 
primeira familia dos testemuños por el estudados (Constans 1904: 1, v-xi). Como lembra Casas 
Rigall (1999: 217), no que atinxe aos fragmentos da Polimétrica, esta hipótese de García Solalinde 
foi aceptada, en xeral, pola crítica (Menéndez Pidal e Varón Vallejo 1934, Martín de Riquer 1959, 
Grumbrecht 1974, Ferraresi 1976: 119-128, Chevalier e Delport 1989-90, Cátedra 1993-94, Peláez 
1995-96 etc.).

19 Brownlee (1979) fi xera unha colación superfi cial tendo en conta só a «versión común» (Prose 1), con-
cluíndo sen moito fundamento a maior vinculación da Polimétrica con esta prosifi cación; no entanto, 
esta hipótese sería rexeitada por Haywood (1996: 12-14). Este mesmo autor, en troca, identifi ca 
nunha pasaxe da Polimétrica un detalle discursivo inexistente na Crónica Troyana e no Roman de 
Troie, mais presente en Prose 1 e en Guido; con todo, recoñece tamén a posibilidade de que se trate 
dunha interpolación derivada de Santo Isidoro (ibid. 11-14). Segundo a meritoria análise de Loren-
zo (1985: 18-20 e 68-70), baseada, en parte, en todas as prosifi cacións salvo a quinta, a reelaboración 
gala máis próxima á Crónica Troyana sería a «versión meridional» (Prose 2); así se refl icte, por exem-
plo, en certos erros de cómputo comúns á Polimétrica, á versión de Alfonso XI e a Prose 2, ou nun 
episodio en estilo indirecto coincidente cos mesmos testemuños (fronte ao estilo directo presente 
no Roman de Benoît); cfr. Casas Rigall (1999: 222). Seguindo a colación feita por Vielliard (1979) 
dalgunhas pasaxes presentes nas distintas versións da obra francesa (Roman de Troie, Prose 1, Prose 2 
e Prose 4), nomeadamente a descrición do Saxitario e a embaixada de Ulises e Diomedes en Troia, 
Casas Rigall (1999: 218-220) identifi ca diversas concomitancias entre a Crónica Troyana e algunhas 
das prosifi cacións consideradas polo editor francés; porén, ningunha delas supera os paralelismos 
perceptíbeis entre o Roman de Troie e a adaptación hispana. Canto a Prose 3, especialmente a partir 
do relato da destrución de Troia por Agamenón e os seus exércitos, trátase da prosifi cación máis 
afastada do Roman de Troie ou de calquera outra versión ( Jung 1987 e 1996: 409-503); do mesmo 
modo, a súa vinculación coas adaptacións hispanas é tamén menor (Casas Rigall 1999: 220-221). 
Por último, canto a Prose 5, o elemento máis novidoso en relación co Roman de Troie e as outras pro-
sifi cacións é a integración discursiva de trece epístolas ovidianas (esta reelaboración pasaría a formar 
parte da segunda redacción da Histoire ancienne jusqu’à César); porén, esta característica non afecta 
ás versións prosimétrica e de Alfonso XI, toda vez que ningunha destas inclúe textos ovidianos.
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máis próximo á Polimétrica e á versión de Alfonso XI continúa a ser o poema de 
Benoît de Sainte-Maure.

Porén, malia confi rmarse este aserto, a existencia dun texto intermediario 
entre o modelo subxacente (o poema francés) e as versións hispanas é evidente. 
Neste sentido, García Solalinde (1916) sostiña que o texto francés máis inmediato 
podería non pertencer a ningunha das pólas textuais do Roman de Troie estabele-
cidas por Constans (1904); ese manuscrito galo descoñecido sería a base para as 
adaptacións da Polimétrica e da Crónica Troyana, independentes entre si. Así, por 
exemplo, certos numerais coincidentes entre estas dúas obras e discordantes en 
relación ao Roman procederían desa hipotética versión francesa. Máis signifi cativas 
resultan as concomitancias relativas ás razas humanas portentosas descritas na «cá-
mara marabillosa» de Héitor,20 motivo ausente no Roman de Troie e que as adap-
tacións hispanas recollerían das Etimoloxías isidorianas (Carlos Villamarín 1989).

Partindo da datación tardía (mediados do século xiv) da Polimétrica, outros 
autores pensaron na posibilidade dunha interrelación moi estreita entre a Poli-
métrica e a Crónica Troyana, pola cal a versión de Alfonso XI sería produto non 
só da tradución do poema de Benoît, mais tamén da extracción de certos detalles 
discursivos presentes na adaptación prosimétrica; mesmo tamén se chegou a con-
siderar a posibilidade inversa, isto é: que a Crónica Troyana fose –xunto co Roman 
de Troie– o modelo da Polimétrica. Non obstante, esta hipótese (a relación directa 
entre as dúas adaptacións hispanas) resulta difícil de aceptar, tendo en conta as 
diferenzas evidentes nos modos de adaptación destas dúas reelaboracións, moito 
menos fi el á liña do Roman de Troie no caso da versión prosimétrica (Casas Rigall 
1999: 232).

En troca, aínda recoñecéndomos a independencia das dúas versións hispanas, 
unha terceira vía explicativa parece máis plausíbel, como lembraremos no apartado 
seguinte: a existencia dunha fonte común autóctona xa traducida do francés.

4. Unha versión iberorrománica occidental do Roman de Troie

Esta hipótese xa fora proposta por García Solalinde (1916: 147-148), mais de-
contado a rexeitaría fundándose nas acusadas diverxencias entre a Polimétrica e 
a versión de Alfonso XI. No entanto, como demostra Casas Rigall (1999: 223-
231), tal conxectura permitiría explicar a natureza de certos paralelismos entre 

20 Lida de Malkiel (1939) reparara nelas só no caso da Polimétrica, mentres que Carlos Villamarín 
(1989) as identifi caría tamén na Crónica Troyana.
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a Polimétrica e a Crónica Troyana que, en principio, non poderían proceder dun 
modelo francés, especialmente no tocante á incorporación de paremias idénticas 
(non só o propio refrán, mais tamén a formulación verbal correspondente) nos 
dous testemuños hispanos.21 Este autor (ibid. 223-229) tamén salienta outras par-
ticularidades que presumibelmente caracterizarían a dita versión iberorrománica: 
a interpolación sobre as razas portentosas da cámara marabillosa de Héitor, as 
glosas heráldicas, certas traducións caprichosas de tecnicismos bélicos (exs. arcos 
turcos, cuadriello) e musicais (ex. guitarra; vid. supra), ou a omisión do vocábulo 
leopardo (lieparz no Roman de Troie) nas frecuentes comparacións de guerreiros 
con animais salvaxes. Así pois, partindo deste modelo ibérico común, tradución 
do Roman de Troie, as diferenzas rexistradas entre a Polimétrica e a Crónica Troya-
na deberíanse a cadanseu proceso de refundición.

Esta conxectura axústase, ademais, a dúas hipóteses contrastadas referidas 
á natureza lingüística orixinaria das dúas adaptacións hispanas en cuestión. Por 
unha parte, de acordo con Lorenzo (1985: 191-202), o ms. A de Alfonso XI, o 
códice rico hoxe custodiado no Escorial, é unha tradución castelá dun orixinal 
occidental hoxe perdido. O mesmo carácter occidental, xa apuntado por García 
Solalinde (1916: 127-128) e Menéndez Pidal e Varón Vallejo (1934: xxii-xxiii), 
presupónselle ao testemuño máis antigo (Ma) da Polimétrica. En ambos os dous 
casos detéctanse numerosas evidencias dun substrato lingüístico occidental, ben 
galego-portugués, ben galego-leonés (cfr. infra), no antecedente destas dúas obras.

No primeiro caso, Lorenzo (1985: 29-131 e 169-182) demostrou –desen-
volvendo as hipóteses de Vasconcelos (1904: 2, 519 e n. 3) e Menéndez Pidal e 
Varón Vallejo (1934: xii)– que o testemuño A non era o orixinal da versión rexia 
de Alfonso XI, senón que, con anterioridade a 1350, existirían outras copias desta 
versión das que derivarían, de modo independente, o ms. A e a versión galega (ms. 
G) encargada por Fernán Pérez de Andrade.22 No primeiro caso, o antecedente 

21 Lorenzo (1985: 51-52), Casas Rigall (1999: 229-231). A posibilidade de que, neste sentido, hou-
bese infl uencia de Prose 3 (adaptación que se distingue das outras pezas galas polo seu maior uso 
de proverbios) é remota (ibid. 230-231).

22 A hipótese de que A non é a versión orixinal de Alfonso XI xa fora manexada por Menéndez Pidal e 
Varón Vallejo (1934: xii), mais desde outra perspectiva. Segundo estes autores, o arquetipo (*X) dos 
testemuños que combinan a Polimétrica e a Crónica Troyana (M e M’) empregaría estoutra versión 
anterior hoxe perdida, que, ao seu xuízo, sería «de carácter leonés, que hemos de suponer el original 
mandado hacer por Alfonso XI, y que luego se castellanizó al copiarlo e iluminarlo en 1350 por 
orden del hijo de Alfonso, Pedro I». Cfr. Casas Rigall (1999: 210-211 e 232-237). Así e todo, Lo-
renzo lembra que o propio Menéndez Pidal, con anterioridade (1902) á súa edición da Polimétrica, 
xa dera a entender que o modelo de A era galego-portugués: «La [Crónica] Troyana gallega está en 
la Biblioteca Nacional... Creo que la castellana del Escorial, aunque hecha también en la corte de 
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de A sería un texto redixido en lingua occidental, «galega ou portuguesa» segun-
do Lorenzo (1985: 191-202) ou leonesa occidental, como apunta D’Ambruoso 
(2007, 2009, 2010, 2012), toda vez que está inzado de formas inequivocamente 
reinterpretábeis como traducións erradas do romanzo occidental.23

Tomando en consideración parámetros de orde extralingüística, tal como 
lembra Casas Rigall (1999: 235-236), a hipótese defendida por R. Lorenzo (1985, 
2002) estaría avalada, ademais, por datos externos, tal como suxire o interese des-
de época temperá das provincias hispanas occidentais polo asunto troiano, posto 
de relevo polas autoridades clásicas e medievais. No caso de Portugal, o feitizo da 
lenda troiana rastréxase de modo particular nas referencias á fundación de Lisboa 
por Ulises24 ou ao agocho de Aquiles na corte de Licomedes, situada, segundo a 
General Estoria, no Algarve portugués e identifi cada, segundo a Crónica Troyana, 
co convento lisboeta de Achellas25 (forma antiga de Chelas). Canto a Galiza, de 
acordo coas Etimoloxías isidorianas, desde antigo os seus habitantes reivindica-
rían unha presunta orixe grega.26 As autoridades clásicas que sancionan a raizame 
grega da Galiza (Estrabón, Xustino, Plinio ou Silio Itálico) constituirían os fun-
damentos do mito recuperados de modo progresivo a partir do Renacemento.27

Canto á Polimétrica, García Solalinde (1916: 127-128) e Menéndez Pi-
dal e Varón Vallejo (1934: xxii-xxiii) detectaran diversos trazos lingüísticos que 
consideraron leoneses (exs. ambidos, mais/máis, señeridad, sobrevieno, solombra, a 

Alfonso XI y Pedro I, se hizo sobre la gallega, contra lo que afi rme Amador de los Ríos. Lo digo por 
algún galleguismo que descubrí en la del Escorial» (apud Lorenzo 1985: 193).

23 Remitimos aos traballos desta autora (especialmente 2010 e 2012: § 3.4, cxviii-cxxvi), nos que se 
actualizan as pesquisas de Lorenzo (1985).

24 Mito coñecido talvez desde o séc. I d.C. (e con seguridade a partir do séc. III) e recollido no dominio 
hispánico primeiramente nas Etimoloxías isidorianas, no Chronicon mundi de Lucas de Tui e no De 
preconiis Hispaniae de Juan Gil de Zamora (Carlos Villamarín 1999). Como xa se indicou, tamén 
foi obxecto de comentario na prosa afonsina (Casas Rigall 1999: 192-194), tanto na Estoria de Es-
paña –cunha sucinta e confusa alusión–, como, especialmente, na General Estoria, onde se declaran 
veladamente como únicas fontes os glosarios medio-latinos de Papías e Ugoccione da Pisa.

25 Vid. Carlos Villamarín (1992). Como lembra Casas Rigall (1999: 233), esta última localización, 
fundada na falsa etimoloxía de Aquiles-(A)chelas, foi coñecida polos historiadores portugueses do 
século xvii.

26 «Galleci a candore dicti, unde et Galli. Reliquis enim Hispaniae populis candidiores existunt. Hi 
Graecam sibi originem adserunt, unde et naturali ingenio callent. Siquidem, post fi nem Troiani 
belli, Teucrum morte Aiacis fratris invisum patri Telamoni, dum non reciperetur in regnum, Cy-
prum concessisse, ibique urbem nomine antiquae patriae Salaminam condisisse. Inde ad Galleciam 
profectus et, positis sedibus, ex loco genti nomen dedisse» (Etimoloxías IX, 2, 110-111; apud Casas 
Rigall 1999: 233).

27 Véxanse, entre outros, Bermejo Barrera (1982 e 1989), Carlos Villamarín (1996: 96-102 e 121-129), 
Casas Rigall (1999: 233-234) e Moralejo Álvarez (2000). 
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conxunción se, o artigo ela ‘a’, o pronome átono lle/s, o grupo <br/pr> en branco, 
niebra, sembrante, progo, o grupo <pl> en plados, plez, etc.), non só no fragmento 
prosimétrico, mais tamén nas interpolacións da Crónica Troyana de Alfonso XI. 
Porén, Casas Rigall (1999: 234-235) matizou que na maior parte dos casos se 
trata de formas comúns ao leonés occidental e ao galego-portugués. Para alén 
disto, se ben é certo que a meirande parte dos erros de tradución da Crónica 
Troyana non se rexistran na Polimétrica, tamén é posíbel atopar algún caso illado 
de má tradución desde o galego-portugués común ás dúas versións hispanas (ex. 
tollió en A e M; cfr. trencha RT e tallou G, cortó M’; ibid. 235). Desta forma, Casas 
Rigall propón a identifi cación de diversos estratos (trazos galego-portugueses do 
seu modelo e trazos (galego)-leoneses dos seus tradutores e/ou adaptadores) que 
constitúen o diasistema lingüístico refl ectido na versión que hoxe conservamos 
da Polimétrica:

[...] una traducción que conserva restos del gallego o portugués de su modelo, 
realizada por un autor que domina la lengua de la fuente, él mismo de rasgos 
dialectales leoneses. De este modo, la base gallega o portuguesa se solapa en 
ocasiones con los elementos leoneses; dados estos paralelismos, la lengua de 
la adaptación se muestra asimismo propicia a alentar y acoger dialectalismos 
exclusivos del leonés. Esta propuesta, al tiempo, sirve para explicar también los 
usos arcaicos señalados por Menéndez Pidal en la Polimétrica, acaso huellas de 
un texto occidental anterior. (1999: 235-236)

Así pois, o corolario de todo isto parece claro: o mesmo texto occiden-
tal que serviu de modelo ao testemuño A de Alfonso XI sería tamén a fonte 
da Polimétrica, polo que a fi liación destas dúas adaptacións, independentes entre 
si, resulta moi estreita desde a súa propia xénese. A dita versión iberorrománica 
común, hoxe perdida, traduciría e adaptaría o Roman de Troie incorporando ele-
mentos discursivos propios.28 No entanto, esta versión non sería a empregada polo 
obradoiro afonsino para a confección da súa Estoria de Troya (logo incorporada a 
GE2), pois esta estoria unada e complida é moito máis libre que a Polimétrica e a 
Crónica Troyana de Alfonso XI e, ademais, emprega e combina un conxunto máis 
amplo de modelos latinos e romances.

O estudo actualizador da fi liación textual e lingüística da Crónica Troyana 
realizado por Claudia d’Ambruoso (2010 e 2012) axúdanos a comprender me-
llor a natureza desta versión iberorrománica. Esta estudosa amplía o número de 

28 Aínda que non dispomos de ningunha evidencia clara, aventuramos a hipótese de que talvez esta 
versión nunca evolucionase dun estado preliminar de borrador ou guía. O que si que semella factíbel, 
como xa se indicou, é que a súa adaptación fose xa en prosa.
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testemuños colacionados (Ma, Mb e M’) con respecto ao traballo de Lorenzo 
(1985) e identifi ca tres subarquetipos xurdidos a partir da versión iberorrománi-
ca común á que nos referimos (ω):

• α → agrupa, de modo independente, os ms. A, G, B e Mb
• β → integrado polos ms. Ma e M’
• γ → subarquetipo da familia α conformado polos testemuños híbridos B 
e Mb
Conclúe primeiramente (2010: 642) que as deturpacións signifi cativas29 

que afectan ao testemuño A se manteñen en certos casos nos outros membros 
do subarquetipo α do que procede, mais non afectan á familia β, toda vez que as 
lecturas de Ma e M’ demostran ser as xenuínas nos loci critici considerados no seu 
estudo.30 Segundo D’Ambruoso (2010: 643-645), a autonomía lingüística da póla 
β só podería explicarse de maneira satisfactoria de conxecturarmos un modelo 
leonés occidental31 (e non galego-portugués, como afi rmaba Lorenzo) do que 
derivasen os dous subarquetipos α e β: segundo esta hipótese, unha das familias 
(β: Ma e M’) efectuaría dun modo máis satisfactorio que a outra (α: A, B e Mb) 
o proceso de castelanización da Crónica Troyana de Alfonso XI, o cal xustifi caría 
tanto a presenza das deturpacións signifi cativas apuntadas en α como a ausencia 
delas en Ma e M’. Concordamos con esta autora en que o proceso de castelani-
zación do roman foi distinto en ambas as dúas pólas (α e β) a partir dun antece-
dente occidental; isto é, na familia α a depuración lingüística levada a cabo por 
Alfonso XI non chegaría a ser perfecta, ao contrario do que nos testemuños Ma 
e M’.32 Porén, ampliando a liña argumental de Casas Rigall (1999: 236), talvez 
non sexa plenamente concluínte a adscrición lingüística que se fai deste modelo 

29 D’Ambruoso discrimina con bo criterio as deturpacións signifi cativas (isto é, aquelas atribuíbeis ás 
características idiomáticas do seu antecedente, por malentendido lingüístico) das equipolentes e das 
motivadas por factores alleos ao substrato occidental do arquetipo (2010: 641-642).

30 Porén, como indicamos supra, Casas Rigall (1999: 235) identifi caba algún caso illado en Ma de 
errónea tradución dunha lección occidental no seu modelo. Descoñecemos se é posíbel identifi car 
algún exemplo máis similar a este nalgún dos testemuños da póla β (non parece que así sexa segundo 
D’Ambruoso 2012). 

31 Cómpre salientar que a autora, neste sentido, se sitúa na liña xa apuntada por Menéndez Pidal e 
Varón Vallejo (1934: xxii), ao considerar que todos os loci critici seleccionados por Lorenzo (1985) 
como probas dun antecedente galego-portugués se poden adscribir a «formas dialectales leonesas 
occidentales, o incluso a formas arcaicas castellanas» (2010: 645 e 2012: cxxix). Como indicamos a 
continuación, entendemos que a primeira parte deste aserto podería considerarse excesivamente ca-
tegórica; doutra parte, tamén podería ser discutíbel a consideración de «formas arcaicas castellanas».

32 Con todo, xa expresamos antes as nosas dúbidas no caso de Ma, pois, cando menos, foi identifi cado 
un exemplo evidente de interferencia lingüística (Casas Rigall 1999: 235).
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ibérico común, xa que, en gran medida, achamos innecesaria unha discrimina-
ción idiomática tan rotunda no caso do romanzo centro-occidental duocentista 
no que probabelmente xurdiu este antecedente (ω). Na segunda metade desta 
centuria atopámonos con textos redactados nunha variedade galego-leonesa, 
especialmente no ámbito da prosa xudicial ou lexislativa, que hoxe tendemos a 
considerar –desde unha perspectiva anacrónica– híbridas. Obras como os Foros 
de Castelo Rodrigo e os fragmentos galegos traducidos das Partidas e Flores del 
Derecho, ilustran o continuum lingüístico iberorrománico deste momento, xa que 
mostran unha lingua de claro substrato galego-portugués amalgamado por trazos 
lingüísticos pertencentes ao leonés, especialmente os falares occidentais;33 unha 
situación, por outra parte, amplamente documentada na produción instrumental 
galego-portuguesa deste período.34 Precisamente, sería lóxico pensar que a dita 
«mestura idiomática», cando menos nalgúns casos como o que nos ocupa, estivese 
vinculada, en maior ou menor medida, á confección das primeiras versións ou 
adaptacións peninsulares da prosa literaria de índole fi ccional ou historiográfi ca.35 
Talvez os primeiros ensaios ou fi nalmente a base iberorrománica das adaptacións 
do Roman de Troie na Península fosen redixidos neste magma lingüístico, o cal 
explicaría o substrato occidental tanto da Polimétrica como da Crónica Troyana.36

Volvendo á hipótese defendida por D’Ambruoso, o feito de recoñecermos 
unha variedade galego-leonesa na que se compuxese primixeniamente a adapta-
ción ibérica do roman non impide, ao noso xuízo, xustifi carmos a ausencia daque-
las deturpacións signifi cativas na póla β do stemma. Podemos aducir ao respecto 
tres razóns: por unha parte, semella igualmente factíbel que os testemuños Ma 
e M’ proveñan dun proceso de castelanización máis exhaustivo que no caso da 
familia α, ou que naqueles casos (β) os escribáns implicados tivesen unha compe-
tencia lingüística (coñecemento do romanzo galego-portugués ou galego-leonés) 
maior que evitase unha tradución defectuosa do exemplar occidental. En terceiro 
lugar, non hai que esquecer que Ma e M’ son copias dun orixinal anterior no que 
xa estaban asociados o roman e a versión prosimétrica:37 sabemos que os frag-

33 Vid. Mariño Paz (19992: 157-176 e 2008: 72-78).
34 Vid. Lorenzo (2003: 39-40), Souto Cabo (2006: 39-45 e 2008: 357-367) ou Rodríguez Parada (2007).
35 A este respecto véxase López Martínez-Morás (2007: 451-452).
36 Casas Rigall (ibid. 236) considera que «la combinación de elementos leoneses y galaico-portugueses 

que se advierte en la Polimétrica incluso prodría fi gurar ya en el modelo ibérico perdido». Vid. Pichel 
Gotérrez (2010a: 1516-1517), Darbord e García de Lucas (2008: 149-166).

37 Lémbrese tamén, como xa indicamos na epígrafe anterior, que ambos os dous segmentos amal-
gamados parecen copiados por unha mesma man (cando menos no caso de Ma) e que presentan 
occidentalismos e certas leccións presuntamente arcaicas.
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mentos correspondentes ao roman proceden da versión iberorrománica común, 
mais, a diferenza da póla α, copiáronse nuns códices facticios trescentistas (M e 
M’) a partir dunha versión intermedia tamén miscelánea. Este duplo proceso de 
copia, talvez levado a cabo por copistas avezados no romanzo galego-portugués 
ou galego-leonés (téñase en conta ao respecto a fusión discursiva coa Polimétrica, 
cuxo autor debía estar familiarizado coa lírica galego-portuguesa e na que xa vi-
mos que se detectan diversos occidentalismos), talvez puido evitar unha tradución 
defectuosa de ω. Con certeza, o substrato galego-leonés explica mellor os dialec-
talismos occidentais xa mencionados a respecto da Polimétrica,38 o que, en defi ni-
tiva, permitiría asociar dous actos creativos de diferente natureza (a asimilación e 
difusión autónomas do roman e a confección dunha versión prosimétrica) a partir 
dunha refundición autóctona da obra de Benoît.
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