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O romanceiro em África e na Ásia

José Luís Forneiro

Universidade de Santiago de Compostela

RESUMO

Segundo o dogma de Ramón Menéndez Pidal o romanceiro tradicional pode encontrar-se 
naqueles lugares onde se falam línguas ibero-românicas. Nesta comunicação faz-se um 
levantamento dos textos romancísticos que foram obtidos de naturais das comunidades 
de África e da Ásia que fizeram parte de Portugal e de Espanha no decurso da História. 
Também se trata da vitalidade do romanceiro na Ibero-América e no único território da 
Península Ibérica que possui uma língua autóctone não românica (o País Basco) para com-
provar se o dogma pidalino é realmente certo. 

PALAVRAS-CHAVE

Dogma pidalino; romanceiro e cultura; romanceiro e expansão linguística; romanceiro em 
África; romanceiro na Ásia; romanceiro na América; romanceiro no País Basco.

ABSTRACT

According to Ramón Menéndez Pidal’s dogma, one can find iberian folk ballads in those 
areas where Iberian-romance languages are spoken. In this study, we seek to set those bal-
lads gathered from African and Asian native people, from geographical areas which were, 
throughout history, Portuguese or Spanish domains. We also refer to the vigour of the ibe-
rian folk balladry among the Latin America communities as well as in the single region in 
the whole Iberian Peninsula whose native language is not a romance language (the Basque 
Country). Our purpose is to confirm whether or not the above mentioned dogma is correct.

KEYWORDS

Menéndez Pidal’s dogma; Iberian folk balladry and culture; Iberian folk balladry and lin-
guistic expansion; Iberian folk balladry in Africa; Iberian folk balladry in Asia; Iberian folk 
balladry in the Basque Country.

Quando pensamos no romanceiro ibérico na tradição oral moderna costumamos es-
quecer que este género de origem ibérica não só foi recolhido nas nações europeias de 
línguas ibero-românicas, na Ámerica espanhola e portuguesa e junto das comunidades 
sefarditas espalhadas pelo mundo, pois também foram encontradas amostras da sua 
existência na África subsaariana e na Ásia. Segundo o dogma de Ramón Menéndez Pidal, 
denominado assim por ele próprio em 1909: “el romance tradicional existe dondequie-
ra que se lo sepa buscar en los vastos territorios en que se habla español, portugués y 
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catalán; allí donde no se tenga noticia de su existencia, una hábil indagación lo descubri-
rá indudablemente” (Menéndez Pidal, 1968: 358). Quando don Ramón fez esta afirmação 
nos inícios do século XX ainda faltavam muitos territórios de línguas ibero-românicas 
por serem explorados. Décadas depois, na sua opera prima Romancero hispánico, o polígra-
fo espanhol ratificava o seu dogma ao assinalar as recolhas realizadas nas ilhas Canárias, 
em diversos países hispano-americanos e mesmo na Ásia (em Goa, nas Ilhas Filipinas 
e na ilha de Guam do arquipélago das Marianas) (Menéndez Pidal, 1968: 358-359).  
No entanto, nada dizia Menéndez Pidal da vitalidade do romanceiro em época contem-
porânea nos territórios colonizados por portugueses e espanhóis na África subsaariana 
ou relativamente às outras populações asiáticas historicamente vinculadas a Portugal. 
Hoje, porém, como vamos tentar mostrar neste trabalho, este dogma pidalino merece ser 
apurado depois das recolhas e estudos realizados durante as últimas décadas. 

Em África, a vida do romanceiro tradicional é praticamente inexistente sempre que 
exceptuarmos, claro, o extraordinário romanceiro conservado pelos judeus nalguns paí-
ses do norte do continente após a sua expulsão da Península Ibérica nos finais da Idade 
Média. Apenas há notícias do romanceiro tradicional em Cabo Verde e em São Tomé, isto 
é, em dois arquipélagos onde as populações africanas conviveram com os colonizadores 
lusitanos. Nestes arquipélagos formaram-se línguas crioulas de plantação, também deno-
minadas exógenas, faladas por grupos humanos levados pelos colonizadores para outro 
local, onde, desenraizados geográfica e culturalmente, formaram uma nova comunidade 
que, para se comunicar, criou um novo idioma baseado no língua dos senhores.

Relativamente a Cabo Verde, Elsie Clews Parsons recolheu nos anos 1916 e 1917 jun-
to dalgumas comunidades cabo-verdianas nos Estados Unidos da América, sobretudo 
na de Newport (Clews Parsons, 1968: 18), um importante acervo de contos e provérbios 
em que se encontram uma versão em boa medida prosificada da Bela Infanta (IGR: 0133) 
(Clews Parsons, 1968: 737-738), e uma outra narrativa que bem poderia ser uma pro-
sificação do romance da Donzela Guerreira (IGR: 0231)(Clews Parsons, 1968: 579-581), 
como indicou Fernando Pires de Lima (apud Clews Parsons, 1968: 27)1. Pelo seu lado, a 
mais conhecida manifestação cultural de São Tomé e Príncipe, A Tragédia do Marquês de 
Mântua e do Imperador Carloto ou Tchiloli, está inspirada na matéria carolíngia, mas não 
diretamente do romanceiro tradicional. Segundo alguns estudiosos, esta peça deriva do 
drama original criado no século XVI pelo madeirense Baltasar Dias e teria sido levado 
ao arquipélago africano já nesse século ou no seguinte pelos colonos da Madeira e de 
Portugal continental que lá iam para a exploração da cana de açúcar (Vaz, 1978: 47). 
Estudos mais recentes põem em causa a antiguidade desta peça teatral no arquipélago 
são-tomense, pois datam-na por volta de 1880, como obra do continental Estanislau 
Augusto Pinto, tabelião e escrivão do tribunal de São Tomé. O texto do Tchiloli foi fixado 
por Fernando Reis em 1969 na obra O Povo Flogá-O Povo Brinca, em que se mistura o 
verso com uma prosa em português levemente crioulizada; as fontes do Tchiloli parecem 
ser um folheto de cordel do drama de Baltasar Dias A Tragédia do Marquês de Mântua e 
do Imperador Carlos Magno e o romance do Marquês de Mântua incluído no Romanceiro 

1. Manuel da Costa Fontes, no seu O Romanceiro Português e Brasileiro. Índice Temático e Bibliográfico, de 1997, não 
cita esta versão da Donzela Guerreira, talvez por esquecimento ou porque não considerasse que este conto derivas-
se do romance ibérico. 
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de Almeida Garrett (1851) (Kalewska, 2007: 35-37),  uma versão factícia que não está 
baseada em textos obtidos da tradição oral. 

Na única antiga colónia espanhola da África subsaariana, a Guiné Equatorial, tam-
bém não consta a presença do romanceiro no acervo tradicional desse país da África 
ocidental. O atual Estado da Guiné Equatorial foi espanhol de 1778 até 1968, mas a ocu-
pação efetiva pelos espanhóis só se realizou no século XX (concretamente nos últimos 40 
anos da colonização), e, além disso, a população espanhola lá deslocada não foi muito nu-
merosa. Por outro lado, lembremos que, em Ano Bom, uma pequena ilha deste país que 
esteve muito ligada ao processo colonizador de São Tomé e Príncipe, se fala um crioulo 
de base lexical portuguesa, a fá d´ambô. Por enquanto não há amostras da existência do 
romanceiro nesse crioulo africano, já que os únicos textos orais de raiz lusa estão ligados 
às cerimónias da religião católica e estão expressos num misto de crioulo, português, la-
tim e outras línguas, considerando a comunidade esta mistura linguística como diferente 
da fá d´ambô do dia-a-dia (Araújo et al., 2013: 28).

Igualmente é possível que existam algumas pegadas do romanceiro ou dos outros 
géneros da literatura tradicional portuguesa naquelas terras da África continental que 
desde cedo foram colonizadas, como, por exemplo, as costas de Angola e de Moçambique, 
ou a Zambézia moçambicana, onde Portugal impôs o sistema dos prazos desde o século 
XVIII, ainda que neste território os senhores portugueses e goeses ficassem mais cafreli-
zados do que influenciadas as populações locais pelas culturas europeia e indiana; mesmo 
assim, a pegada da cultura portuguesa (por exemplo, na língua ou na culinária) nestas 
terras foi notável (Magaia, 2010: 110).

Quanto à Ásia, o romanceiro tradicional apresenta uma vitalidade levemente maior 
do que em África tanto em termos quantitavos quanto qualitativos. Já na Ásia espanhola 
existiu um conhecimento e um apreço indubitável pelo romanceiro ibérico; assim, na 
ilha de Luzón lembrava-se o Cid, Bernardo do Cárpio ou o rei Rodrigo, na literatura de 
cordel em tagalo, quer em quartetas, quer em prosa, e em Guam, ilha do arquipélago das 
Marianas, obteve-se em 1944 um manuscrito de um comprido romance de Valdevinos 
e o Marquês de Mântua, diferente do que se costuma reimprimir desde o século XVI; o 
recolector foi informado de que esse romance estava difundido nas ilhas Filipinas em es-
panhol e nas línguas autóctones (Menéndez Pidal, 1968: 360). No entanto, o romanceiro 
tradicional nas Ilhas Filipinas limita-se a uma única versão de Bela Infanta que o secretá-
rio da Academia Filipina, Jaime C. de Veyra, recolheu de um magistrado que a lembrava 
da sua infância e que a enviou a Menéndez Pidal em 1932. 

No que diz respeito ao romanceiro na Ásia portuguesa, a sua realidade apresenta-se 
mais rica e variada do que nas antigas posses espanholas no continente asiático. Sabemos 
graças ao próprio Luís de Camões nas suas composições ligadas à Índia, a Diogo de Couto 
nas suas Décadas da Ásia, bem como por outros historiadores da Índia portuguesa, que os 
romances acompanharam desde o ínicio do século XVI o dia-a-dia dos lusitanos naque-
las longínquas terras, tal como os castelhanos da mesma altura na América (Menéndez 
Pidal, 1968: 210-211). Já na Idade Contemporânea foram encontrados vestígios da pre-
sença do romanceiro nos territórios asiáticos que estiveram sob o poder dos portugue-
ses. Assim, em Macau, território luso desde 1556 até 1999, tinha muito sucesso entre os 
naturais de Macau, a estória de Fá Môl Lan, uma moça que foi à guerra vestida de homem. 
Esta narrativa apresentava-se mais parecida com os romances ibéricos do que com os 
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poemas chineses (Amaro, 1992-93: 54). Para além deste texto em prosa, provavelmente 
derivado de uma versão portuguesa do tema Donzela guerreira, o reduzido romanceiro 
luso-asiático pode ser dividido em dois grupos. Por um lado, encontram-se as versões 
obtidas em língua portuguesa de naturais de Goa, enquanto no outro grupo podemos 
reunir as versões em crioulos luso-asiáticos. 

Já muito cedo, nas primeiras décadas do século XIX, pouco depois das recolhas de 
romances animadas por Almeida Garrett que lhe serviram para publicar Adozinda em 
1828, o escritor lisboeta José Maria da Costa e Silva obteve de uma dama goesa versões 
dos romances de Conde Alarcos (IGR: 0503) e da Donzela Guerreira, que lhe serviram para 
compor o seu poema romântico Isabel ou a Heroína de Aragão (1832). Deste mesmo século 
temos notícias de romances da Índia lusitana: da Bela Infanta, da Nau Catrineta e de um 
provável fragmento de Barca Bela (IGR: 0435), que se encontram no livro de Mary Frere 
Old Deccan Days, or Hindoo Fairy Legends Current in Southern India (Londres, 1868) e que 
foram transmitidas por uma criada de origem goesa. No século XX, a lusitanista norte-
-americana Joanne Purcell recolheu em 1967 na Califórnia uma versão de As filhas da 
Condessa (IGR: 0224) de uma freira de Pangim (Goa).

O romanceiro também  está presente nas comunidades luso-asiáticas que falam lín-
guas crioulas, neste caso, línguas crioulas de fortaleza ou endógenas, resultado do contacto 
entre um grupo que se impõe sobre um território em que já existe uma sociedade organi-
zada; esta nova sociedade cria um novo idioma sem que isto acarrete a perda das línguas 
autóctones, à diferença das línguas crioulas de plantação ou exógenas. Nestas comunidades 
da Ásia portuguesa foram recolhidos vestígios do romanceiro ibérico desde o século XIX. 
Assim, o romanista alemão Hugo Schuchardt obteve na costa oeste da Índia, concreta-
mente em Mahé e Cannanore, umas quadras que apresentavam versos e motivos do ro-
mance da Bela Infanta que publicou em 1889; anos depois o linguista português Sebastião 
Dalgado deu à luz em 1906 na Revista Lusitana uma composição similar obtida no “dia-
lecto indo-português do norte”. No século XX, no Ceilão, hoje Sri Lanka, Kenneth David 
Jackson recolheu em 1974 um fragmento do mesmo tema de um grupo musical da costa 
oriental da ilha que cantava canções em crioulo português e em 1987 também gravou esta 
composição em Cochim (Índia) (Jackson, 2005: 98). Em Malaca, além de uma composi-
ção similar às que acabámos de referir derivada da Bela Infanta (Jackson, 2005: 98-99), 
foram recolhidas por António da Silva Rego duas versões romancísticas, que incluiu no 
seu Dialecto Português da Malaca (1943), de dois temas presentes de maneira desigual no 
folclore da metrópole: uma versão do Conde Alarcos, romance muito difundido em todo o 
âmbito lusófono e cujo tipo português —a contaminação com o romance de Silvana (IGR: 
0005) e o final sobrenatural— chegou a ser também muito conhecido em terras galegas, e 
o raro romance de assunto clássico Hero e Leandro (IGR: 0384), o qual tão-só é conhecido 
na tradição portuguesa por este texto malaio e por uma versão açoriana. Este segundo 
grupo, o dos romances expressos em crioulos luso-asiáticos, também pode ser dividido 
em dois: por um lado, os fragmentos do romance de Bela Infanta coligidos em terras in-
dianas, malaias e ceilonenses, e por outro, as versões em estrofes do crioulo de Malaca do 
Conde Alarcos e de Hero e Leandro. Estes últimos textos provavelmente foram tradicionali-
zados há muito tempo, pois este território apenas esteve sob soberania portuguesa entre 
1512 e 1641; além disso, sabemos que na Malaca do século XVI, concretamente em 1558, 
era cantada uma contrafação do romance de Durandarte (IGR: 0042) (Menéndez Pidal, 
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1968: 211). Estes romances evidenciam o forte enraizamento da herança cultural portu-
guesa na identidade dos cristãos de Malaca, e o romanceiro, como toda a literatura em 
crioulos luso-asiáticos, é uma manifestação da sobrevivência do acervo lusitano na Ásia, 
onde a língua portuguesa foi a língua franca nas costas desse continente até ao século XIX 
nas relações não só entre os os portugueses e os povos asiáticos, mas entre as populações 
autóctones e os outros povos europeus, assim como entre estes mesmos, chegando esta 
herança a conservar-se nalguns territórios onde os colonos portugueses foram substituí-
dos por ingleses e holandeses. Segundo o lusitanista norte-americano K. David Jackson 
“o texto folclórico luso-oriental representa hoje um sistema literário e musical autóno-
mo, mesclando povos e tradições oriundas de três continentes” (Jackson, 2005: 34).

Após este percurso pelas amostras do romanceiro obtidas nos países da África subsaa-
riana e da Ásia vinculados historicamente a Portugal e Espanha, o dogma de don Ramón fica 
posto em causa. Já há alguns anos que o professor Jesús-Antonio Cid questionou a exis-
tência do romanceiro tradicional ao longo dos séculos numa região da própria Espanha: 
o País Basco, que possui uma língua autóctone de origens ainda hoje desconhecidas, o 
euscara, pois lá mal foram recolhidas algumas versões dos reportórios mais superficiais 
do romanceiro castelhano (Cid, 1991: 552). Portanto, parece que a difusão do género ro-
mancístico na Ibero-România Velha e Nova está ligada, em boa medida, à difusão das lín-
guas espanhola e portuguesa noutros âmbitos linguísticos e aos contactos culturais entre 
os povos no decurso da história. Assim, este novo género poético nascido na Castela me-
dieval logo foi adoptado e adaptado pelas nações vizinhas de língua catalã e galego-por-
tuguesa, no entanto, o País Basco, apesar de alguns dos seus territórios fazerem parte da 
Monarquia Castelhana desde a Idade Média, não incorporou o romanceiro ao seu acervo 
cultural; e mais: a sua balada em língua eusquérica não recebeu a influência dos romances 
castelhanos, mas sim da balada francesa em língua d´oc ou língua d´oil (Cid, 1985: 345- 
-346). Desta maneira, a presença da língua castelhana, em maior ou menor grau, mesmo a 
sua perda, nos romances da tradição contemporânea da Galiza, Portugal, Ásturias, Aragão 
e Catalunha, e a muito reduzida vitalidade do romanceiro no País Basco espanhol, refleti-
riam as histórias sociolinguísticas e culturais dos povos ibéricos de língua não castelhana.

Por sua vez, se confrontarmos a tradição romancística europeia com a sua homóloga 
americana, podemos comprovar como esta é muito mais pobre, quer em temas, quer em 
versões. Só o romanceiro da Galiza, comunidade autónoma espanhola de 2,8 milhões 
de habitantes, é muito mais rico do que todo o saber romancístico tradicional da Ibero- 
-América. O romanceiro chega à América na época do seu esplendor, no século XVI, mas 
a implementação real das línguas espanhola e portuguesa na maioria dos territórios con-
quistados só se produz a partir do século XIX, na altura do nascimento das novas nações 
ibero-americanas, portanto, vários séculos mais tarde da época em que o romanceiro era 
bem conhecido por todas as camadas sociais, mesmo nas novas sociedades urbanas que 
se estavam a criar na América.

A prática inexistência do romanceiro na África subsaariana revela também que o co-
nhecimento do género acompanhou o espalhamento das línguas europeias. Deste modo, 
não há constância até ao presente de vestígios da presença do romanceiro junto das po-
pulações de países como Angola, Guiné Equatorial ou Moçambique, onde os idiomas por-
tuguês e espanhol só começaram a difundir-se de maneira massiva no século XX, nomea-
damente após as independências destas nações. Seja como for, nos territórios africanos 
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(como também nos asiáticos) onde as condições sociais e linguísticas permitiram a cria-
ção das línguas crioulas, podemos encontrar nestes novos idiomas amostras das diver-
sas manifestações da literatura tradicional europeia como os provérbios, os contos e até 
versões prosificadas de romances2.

Nas terras asiáticas comprovamos igualmente como a expansão do romanceiro tem 
muito a ver com a difusão das línguas ibéricas junto das comunidades que estiveram sob 
o domínio de Portugal e Espanha. Ainda que o conhecimento deste género tradicional 
nas classes altas de Goa e das Filipinas seja pequeno, mesmo assim é maior do que junto 
das populações que falam crioulos luso-asiáticos, socialmente mais baixas. Em ambos os 
casos, o romanceiro, em língua portuguesa ou espanhola no primeiro caso, ou nos criou-
los da Índia, Sri Lanka e Malaca, no segundo, evidenciam o prestígio da herança europeia 
deixada pelas nações ibéricas nesses afastados cantos da Ásia.

Em síntese, após este levantamento dos textos relativos ao romanceiro em África e na 
Ásia, e da recordação da vida do romance tradicional nas nações ibéricas e no continente 
americano, podemos concluir que a difusão do género romancístico está estreitamen-
te ligado à competência da língua em que este está expresso por parte das sociedades 
que nalguma altura histórica conviveram com os povos de línguas ibero-românicas, e 
também, claro, com a receptividade cultural das comunidades humanas que finalmen-
te adoptaram e adaptaram os romances ibéricos. Por isso, não parece que o romance 
tenha tido uma rica e plena vida tradicional em África, na Ásia e mesmo em boa parte 
da América, se exceptuarmos as primeiras e pequenas comunidades portuguesas e es-
panholas na expansão ultramarina destes povos a partir dos fins do século XV. Mas as 
escassas versões tradicionais que foram recolhidas junto dos goeses e filipinos de clas-
ses altas ou dos índios da Amazónia (Nascimento, 1979), as versões romancísticas em 
estrofes de Malaca, os fragmentos em crioulo do tema da Bela Infanta obtidos na Índia, 
Malaca e no Sri Lanka, as versões prosificadas de romances de Cabo Verde e de Macau, a 
peça teatral do Tchiloli de São Tomé e Príncipe, a literatura de cordel carolíngia em tagalo 
e castelhano das Ilhas Filipinas e da ilha de Guam, ou mesmo duas das canções mais 
populares dos cowboys norte-americanos derivadas do romance hispânico de Não me en-
terrem em sagrado3, evidenciam a força deste género poético oral inicialmente castelhano, 
e depois hispânico ou ibérico, se se preferir, e a sua integração no acervo cultural de di-
versos povos de diferentes continentes que no decurso da história se relacionaram com 
as gentes de Portugal e Espanha. Nesta periferia linguística e cultural ibérica, o roman-
ceiro como género composto de um sortido reportório e difundido de maneira mais ou 
menos universal, não parece ter existido nunca, mas alguns dos seus temas, desde muito 
cedo ou em datas mais próximas, foram incorporados de um modo ou de outro à cultura 

2. Segundo Hildo Honório do Couto, o acervo literário, concretamente os provérbios, das comunidades africanas 
de línguas crioulas, teria origem nas línguas de substrato, pois para este linguista brasileiro, nas novas línguas 
que são os crioulos, as línguas europeias “forneceriam a expressão”, enquanto as línguas africanas contribuiriam 
com “o conteúdo”, ou seja com os referentes naturais e culturais do contexto africano (Couto, 1999: 330-331). 
Conclui este especialista em crioulística que “os crioulos do mundo todo usam crioulos quando as respectivas 
línguas de substrato também os têm” (Couto, 1999: 332).
3. Segundo o hispanista John Kenneth Leslie, duas baladas norte-americanas Oh, Bury Me Out of the Prairie e 
Dying Cowboy, a mais famosa das canções dos vaqueiros dos EUA, derivam do romanceiro espanhol na sua forma 
mexicana (Leslie, 1957: 286 e 294-295).
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destes povos. Talvez explorações mais aprofundadas no futuro possam descobrir novos 
textos relativos ao romanceiro ibérico em terras africanas ou asiáticas em português ou 
espanhol, nos crioulos luso-asiáticos ou mesmo nas línguas autóctones.
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