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Esta segunda edición 
facsímile do Códice de Toledo das Cantigas de Santa

Maria de Afonso X o Sabio realízase 
co gallo da conmemoración do XXV aniversario 

da creación do Consello da Cultura Galega



ADRO

As Cantigas de Santa Maria constitúen simultaneamente un dos monumentos
máis representativos da arte europea coeva, a maior colectánea mariana da idade media
e un dos cumes da literatura galega de todos os tempos. Afonso X de Castela e León,
recoñecido como un dos principais impulsores da cultura hispánica no século XIII, pasou
á historia como decidido promotor do cultivo literario do romance. Canto mecenas da lírica
de expresión galega, a súa corte constituíu un dos centros máis vizosos da produción
trobadoresca, á que el contribuíu persoalmente con fermosas cantigas que o acreditan
como un dos poetas máis orixinais dos cancioneiros galego-portugueses. Pero a súa
achega máis senlleira ás letras galegas é a magnífica compilación mariolóxica que hoxe
coñecemos baixo aquel título, obra da que foi o arquitecto e á que achegou tamén o seu
acrisolado nume poético.

O primeiro autor que chamou a atención sobre a importancia das Cantigas maria-
nas de Afonso e deu noticia do Códice de Toledo que agora presentamos foi Martín
Sarmiento nas súas Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles (redactadas
ca. 1741-44, impresas postumamente en 1775). A partir daquela, a erudición española
e internacional non deixou de recoñecer o extraordinario valor da obra afonsina, do que
dá cumprida mostra a temperá edición do texto a cargo do marqués de Valmar (Madrid,
Real Academia Española, 1889). Máis modernamente, o investigador xermano Walter
Mettmann deu á estampa outra edición completa do texto das Cantigas (Coimbra 1959-1972,
Vigo 1981, Madrid 1986-1989). A riqueza musical da obra tamén atraeu a atención dos
expertos, como testemuña a edición facsímile do códice maior custodiado en El Escorial,
arranxada polo musicólogo catalán Higini Anglès como culminación aos importantísimos
estudos que lle dedicou (Barcelona, 1942-1964). Finalmente, a fastosidade iconográ-
fica das iluminuras dos respectivos códices ponse brillantemente de vulto nas luxosas
edicións facsímiles do chamado ‘códice rico’ de El Escorial (Madrid, 1979) e do volu-
me que o completa, o precioso códice da Biblioteca Nacional Central de Florencia
(Madrid, 1989-1991). 

En todo este esforzo de estudo e divulgación do cancioneiro afonsino bótase a fal-
tar un contributo galego. Unha ausencia difícil de entender se reparamos na substancia
idiomática da obra, pero por outra banda doadamente comprensible, se advertimos a
penuria histórica da investigación humanística do noso país. Unha falta da que axiña se
decatou o Consello da Cultura Galega xa nos tempos do seu primeiro presidente, o
saudoso Ramón Piñeiro, e con máis insistencia no período en que o presidía un dos
maiores eruditos da nosa literatura medieval, Xosé Filgueira Valverde. Este xa tivo
mentes de difundir o Códice de Toledo, o único que daquela non fora dado ao prelo.
Durante a presidencia do lembrado Carlos Casares a idea tornouse un proxecto, que se
converteu en realidade durante o mandato do meu inmediato predecesor, Alfonso Zulueta
de Haz. A primeira edición facsímile do códice, tan longamente acariñada, veu a lume en
2003 co gallo da conmemoración do XX aniversario da fundación do Consello da Cultura
Galega, mercé aos desvelos de Henrique Monteagudo, quen tomou da súa man e estivo á
fronte do emprendemento. 

No «Adro» da devandita edición, Alfonso Zulueta expresaba a súa confianza en
que tanto a medievalística internacional como o público galego (e non galego) saberían
aprezar o valor da obra que daquela se presentaba. Hoxe podemos constatar con satis-
facción que a acollida daquela edición estivo, de certo, á altura das expectativas.
Ademais das abundantes e moi significativas mensaxes de felicitación procedentes dos
máis diversos ámbitos xeográficos que nos foron chegando a pouco de distribuída a
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publicación, e das eloxiosas recensións que se publicaron en varias revistas especializa-
das, a demostración máis gratificante do suceso daquela iniciativa comprobouse coa
rapidez con que se esgotou a tiraxe inicial de cincocentos exemplares. É por iso que,
atendendo as numerosas solicitudes que recibimos, congratulámonos ao poder ofrecer
esta segunda edición da obra. 

No presente ano de 2008 conmemóranse os XXV anos da fundación do Consello da
Cultura Galega. Non é casualidade que recorramos outra volta á xurdia colección afonsina
para facermos alarde da riqueza e brillantez da nosa tradición cultural. Sen esquecermos
o pasado de que partimos, pero coa ollada virada cara ao futuro a que aspiramos, seguire-
mos cara a diante ofrecendo o noso humilde saber e as nosas forzas para que a cultura
galega continúe ofrecendo froitos merecentes da admiración das xeracións vindeiras. 

Ramón Villares
PRESIDENTE DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA



«CANTARES CON SÕES SABOROSOS DE CANTAR»
APUNTAMENTOS PARA UN PROEMIO

A edición que presentamos require algún tipo de explicación sobre as súas propias carac-
terísticas, o seu interese e a súa xustificación; e isto non é facedeiro sen presentar unha infor-
mación sumaria verbo do códice que editamos, a súa relevancia na tradición manuscrita das
Cantigas de Santa Maria e mais as súas relacións co resto dos testemuños do cancioneiro
marial afonsino. No entanto, para completar os datos e observacións que ofrecemos, o lector
interesado pode consultar as descricións do códice e outras observacións sobre este realizadas
por Leopoldo de Cueto e Antonio Paz y Meliá1, Higini Anglès2, Matilde López Serrano3, Stephen
Parkinson4, Martha E. Schaffer5 e, moi especialmente, Manuel Pedro Ferreira6.

O manuscrito actualmente custodiado na Biblioteca Nacional de Madrid (cota ms. 10.069)
é coñecido como ‘Códice de Toledo’ porque procede da libraría capitular da sede primada, de
onde foi trasladado por decreto gobernamental de 1869. A primeira noticia sobre a súa exis-
tencia debémoslla a Martín Sarmiento, que en 1726 traballou na ordenación e catalogación da
biblioteca e arquivo da Catedral de Toledo7. Sen dúbida débese ao ilustre bieito galego a noticia
sobre o códice inserida na Paleografía española (Madrid, 1758; pp. 71-74), estampada baixo o
nome de Esteban de Terreros. Esta obriña menciona os dous códices escurialenses (coñecidos
xa de vello), pero tamén se refire ao noso códice, aínda que sen concretar a súa localización, e
mesmo ofrece reprodución facsímile, na lámina número 8, dos primeiros versos e o pautado
musical da cantiga ‘prólogo’ e mais dunha estrofa corrixida da cantiga 77. Tales ilustracións
deben proceder da coidadosa copia completa do códice realizada en 1755 da man de Francisco
Santiago Palomares por encomenda do erudito Andrés Marcos Burriel, destinada a agasallar a
raíña consorte Bárbara de Bragança8. A nova de Sarmiento sobre o códice veu a lume postu-
mamente, cando se deron ao prelo as súas Memorias para la historia de la poesía y poetas
españoles (escritas en 1741-45, editadas en Madrid, 1775; pp. 268-276), onde este mostra a
súa ‘perplexidade’ ante o que lle parecía un ‘inaudito paradoxo’: «que el Rey D. Alonso el Sabio
compuso las mas de sus coplas en idioma Gallego».

A primeira tentativa de edición do Códice de Toledo corresponde ao erudito Julián Ribera
y Tarragó, un dos pioneiros no estudo da música das Cantigas. Segundo el mesmo explica, o

1 En Leopoldo A. de Cueto, marqués de Valmar (ed.), Cantigas de Santa Maria de Don Alfonso el Sabio, 2 vols., Ma-
drid, Real Academia Española, 1889; vol. I; pp. 33-36. A descrición de A. Paz y Meliá (pp. 34-36 da obra que aca-
bamos de citar) atópase reproducida en W. Mettmann (ed.), Afonso X, O Sábio. Cantigas de Santa Maria, 4 vols.,
Coimbra, Universidade, 1959-1972; vol. I; pp. 24-25.

2 H. Anglès, La música de las Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X el Sabio, 3 vols., Barcelona, Biblioteca Cen-
tral, 1943-1964; vol. II, pp. 16-26. Pode verse tamén H. Anglés y José Subirá, Catálogo Musical de la Biblioteca
Nacional de Madrid. Tomo I, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, 1946; pp. 159-162.

3 M. López Serrano, «El Códice. Descripción e historia, con breve referencia a los demás códices de las Cantigas», en
El «Códice Rico» de las Cantigas de Alfonso X el Sabio (volume complementario da edición facsímile do manuscri-
to T. I.1 da Biblioteca de El Escorial: Las Cantigas de Santa Maria: Edición facsímil. El Códice Rico del Escorial),
Madrid, Edilán, 1979; pp. 19-32.

4 S. Parkinson, «Layout and Structure of the Toledo Manuscript of the Cantigas de Santa Maria», en S. Parkinson
(ed.), Cobras e Son. Papers on the Text, Music and Manuscripts of the Cantigas de Santa Maria, Oxford, Legenda,
2000; pp. 133-153.

5 Véxase en especial M. E. Schaffer, «Marginal Notes in the Toledo Manuscript of Alfonso el Sabio’s Cantigas de Santa
Maria: Observations on Composition, Correction, Compilation and Performance», Cantigueiros 7 (1995); pp. 65-84.

6 M. P. Ferreira, «The Stemma of the Marian Cantigas: Philological and Musical Evidence», Cantigueiros 5 (1993);
pp. 49-84; nas páxinas 64-74.

7 O marqués de Valmar, op. cit., asegura que os inventarios da libraría capitular de Toledo realizados en 1455 e 1591
omiten toda referencia ao códice, que en troca xa aparece consignado no inventario de 1807.

8 O curioso exemplar da copia atópase na Biblioteca Nacional de Madrid, coa cota ms. 13055.
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seu proxecto nacera como iniciativa persoal, pero unha vez comunicado á Real Academia Espa-
ñola, esta decidiu asumilo e darlle a forma de volume complementario á edición do texto
das Cantigas que preparara Leopoldo de Cueto (Madrid, 1889). Na obra de J. Ribera (1922)9

estámpase en facsímile a unha soa tinta o pautado musical das cantigas do Códice de Toledo,
acompañado dos versos correspondentes. O traballo complétase coa reprodución fotográfica
dunha serie de miniaturas de instrumentos musicais e a publicación dun mangado de cantigas
do códice escurialense I.b.2 (E), e mais a transcrición musical das composicións en notación
moderna. Xa que logo, a obra de Julián Ribera é o precedente máis directo do facsímile que pre-
sentamos, aínda que a reprodución que ofrece do códice é moi incompleta.

O Códice de Toledo é un manuscrito que contén 160 folios de pergamiño avitelado, enca-
dernado con tapas de madeira cubertas de pel vermella, con catro broches de latón, que leva
no lombo a inscrición «D.n Alonso / el Sabio / Poesías / Castellanas». Ten dúas follas de papel
de gardas ao comezo e unha de pergamiño ao final. A dimensión dos folios é de aproximada-
mente 227-221 por 315-318 milímetros, variando lixeiramente de folio a folio. A caixa é de
155-165 por 230-235 milímetros. O texto está xeralmente escrito a dúas columnas (excep-
túanse os folios 21v-23v, 28v-29r, 48v-49r, 53v-55r, 60r-60v e 64v-69r, a unha soa colum-
na), de vinte e sete liñas cada unha, en letra gótica de códices de finais do século XIII. As cores
de tinta empregadas comunmente son a vermella e a negra (que virou castaña polo proceso
natural de oxidación): a primeira utilízase para as rúbricas explicativas, os versos do refrán e
as pautas das partituras, a segunda para os versos e as notas musicais, excepto na Intitulatio
e no índice: naquela alternan o vermello e o negro de estrofa a estrofa (con maiúsculas ver-
mellas nas dúas primeiras estrofas en negro), neste alterna o uso do negro nas rúbricas co
vermello nos refráns ou primeiros versos. Onde o texto non chega á marxe dereita da respec-
tiva columna, a liña preénchese cunha decoración caligráfica en que alternan a cor azul e a
vermella (así ata o folio 143r, de aí ao final non hai decoración deste tipo). As letras iniciais,
ornadas aínda que non iluminadas (entre as que salienta o ‘R’ do folio 19r), van en azul con
decoración en vermello, senón nos primeiros folios, en que alternan as letras azuis con deco-
ración vermella e as vermellas con decoración azul. A partir da cantiga prologal, o códice ofrece
pautados musicais de cinco liñas, que corresponden á primeira estrofa e refrán de cada canti-
ga, cun máximo de nove pautados por columna (por ex., no folio 79r). Ferreira distingue a
intervención de ao menos catro mans diferentes ao longo do manuscrito, ben que o groso do
texto foi trasladado por un só copista.

A continuación do folio 5, no medio do índice, atópase unha folla intrusa que contén a
sección central do texto da cantiga IX do apéndice final, desde a segunda metade do verso 27 ata
a metade do verso 88 (numeramos seguindo a edición de W. Mettmann, cantiga número 285).
Esta anomalía débese a un erro de encadernación, que se resolve recolocando o folio despraza-
do no seu lugar correspondente, entre o folio 153 e o 155. Numeramos os folios en consecuen-
cia, non pola orde que presentan no códice orixinal, mais pola resultante da recolocación do folio
desprazado. Recoñecemos que se trata dunha decisión discutible, pero que estimamos preferible
a reproducir o códice cun incómodo erro que o afea. O orixinal recibiu modernamente unha
numeración no recto de cada folio a lapis, que non ten en conta a dislocación do folio intruso,
polo que desde o folio 5 ao 155 esta numeración non coincide coa que nós lle atribuímos (a nosa
ofrece nesta parte unha cifra menos cá numeración a lapis). Por outra banda, entre o folio 28 e
o 29 faltan tres follas, probablemente arrincadas, que corresponden á cantiga número 19, que
queda así incompleta, sen os versos 15 a 167 (cantiga número 5 da edición de Mettmann). Na
nosa numeración non tivemos en conta a ausencia deses tres folios avulsos, pero inserimos unha
folla en branco, sen numeración, para marcala.

9 J. Ribera y Tarragó, La música de las Cantigas. Estudio sobre su origen y naturaleza, Madrid, Real Academia Es-
pañola, 1922. As reproducións do códice nas pp. 1-108 (pero téñase en conta que o libro presenta dúas paxina-
cións independentes).
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A carón ou ao pé dalgunhas cantigas anotáronse emendas, adicións e observacións mar-
xinais en letra miúda cursiva, que na Paleografía española antes citada se atribúen, sen fun-
damento suficiente, ao propio Afonso X. Ofrecemos unha táboa anexa, comparando as lecturas
orixinais, as emendas e, cando corresponde, as leccións dos outros manuscritos. Con todo, é de
salientar que tres desas notas conteñen glosas que non consisten en emendas ao texto. A pri-
meira está escrita en castelán, en letra máis lexible e grosa cás outras, e reza enigmaticamen-
te: «despues desto por çierto al non ay / en contrario desto cierto es dezir ay [?]» (folio 21r).
No folio 143r lese o que parece unha indicación sobre a data de execución dun cantar: «a vigia
de sancta maria d’agosto. seia dita Des quando deus sa madr’aos ceos levou/ et no dia seia di-
ta [a]a precison Beeita es maria filla madr’e cri[a]da». A primeira referencia remite para a vixía
da festa do 15 de agosto, cando se debería executar a cantiga Festas Santa Maria-5 (que rema-
ta no folio 143r), pero a segunda, sorprendentemente, remite para unha cantiga que non está
no noso códice, e só figura en E (número 420 da edición de Mettmann). A pé da segunda
columna do folio 144v lese outra nota de carácter similar á anterior, e da mesma man: «pois
desta deve seer / a do batismo (festa de ramos) / Aver nõ poderia lagrimas que chorasse». Aquí
faise referencia á cantiga 50 (folios 62r-63r), que só transmite To, pero, rechamantemente,
tamén a outras dúas cantigas inidentificables, non recollidas en ningunha colectánea, e que, a
xulgar polos temas, farían parte da serie de ‘Festas de Nostro Señor Jesucristo’. 

A cuestión da datación do códice está inextricablemente vencellada á da súa posición
relativa no conxunto da tradición das Cantigas. Como é sabido, estas chegaron a nós en tres
edicións diferentes, atestadas por catro testemuños. Unha edición primitiva, representada polo
noso códice To, que quizais é unha copia un pouco posterior á primeira redacción. Unha edi-
ción posterior, conservada en dous códices que se completan mutuamente, o primeiro deles na
biblioteca de El Escorial (T) e o segundo na Biblioteca Nacional Central de Florencia (F).
Finalmente, a que probablemente constituíse a edición definitiva (aínda que isto é discutido), o
códice E que garda a biblioteca do mosteiro de San Lorenzo del Escorial10. Diversas indicacións
contidas en To evidencian que a edición primitiva do cancioneiro marial afonsino debía constar
de cen cantigas, mais os prólogos e o epílogo. O propio códice To presenta xa un estadio poste-
rior, en que a esas cento tres composicións se lle engadiron vinte e seis máis. O códice T trans-
mitía orixinalmente un corpus de douscentos textos, pero problemas de conservación deixaron
reducida esa cifra a cento noventa e cinco. O códice F, que como dixemos completa o anterior,
estaba destinado a conter aproximadamente outras duascentas composicións, pero quedou
incompleto e só transmite centro catro. Por razón da orde en que foron colocadas nesta colección
máis ampla, o groso das cantigas recollidas en To áchanse copiadas en T e só catro figuran en
F. Finalmente, o códice E representa a redacción máis vasta, con catrocentos dezaseis textos,
aínda que como nove cantigas se atopan repetidas, o número real de composicións que acolle é
de catrocentos sete.

Ningún destes testemuños está libre de discusións sobre a súa cronoloxía e posición
relativas no stemma codicum, pois todos eles carecen de calquera indicación explícita sobre
a data e circunstancias de elaboración, mentres que a análise interna non ofrece, de momen-
to, elementos concluíntes. Por parte, aínda que posuímos algunhas noticias externas sobre
livros de cantares de loor de Santa Maria de Afonso X11, estas tampouco son de grande

10 Un apertado resumo da cuestión da transmisión manuscrita pode verse en Elvira Fidalgo, As Cantigas de Santa
Maria, Vigo, Xerais, 2002; pp. 51-58. Con carácter introdutorio sobre o conxunto das Cantigas, pode verse Xosé
Ramón Pena, Historia da literatura medieval galego-portuguesa, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2002;
pp. 109-219, ou Mercedes Brea, «As Cantigas de Santa Maria», en M. Brea (coord.), Galicia. Literatura. A Idade
Media, A Coruña, Hércules, 2000 [=Proxecto Galicia, t. XXX]; pp. 317-361.

11 Por acaso, no seu segundo testamento lese: «Otrossi mandamos que todos los livros de cantares de loor de Sancta
Maria sean todos en aquella iglesia do nuestro cuerpo se enterrare e que los fagan cantar en las fiestas de Sanc-
ta Maria». Citamos por Alfonso el Sabio, Cantigas de Santa Maria (versión de J. Filgueira Valverde), Madrid,
Castalia, 1985; lviii.
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axuda para aclarar a cuestión que nos ocupa. Segundo a proposta de Mettmann12, que prac-
ticamente dá forma definitiva ao consenso tradicional, To sería unha copia temperá dunha
colección primitiva, compilada entre ca. 1264-1274; entre ca. 1274 e 1277 sería composto T,
e un pouco posteriormente a súa continuación F; finalmente entre 1277 e 1284 realizaríase
o códice E, a edición máis ampla e definitiva da obra. Como se ve, esta cronoloxía asume que
os códices foron todos eles producidos en vida de Afonso X (concretamente, nas dúas últi-
mas décadas desta, pois o monarca finou en 1284), no seu scriptorium e baixo a súa
supervisión directa. Pero sobre esta cuestión existen posturas alternativas13, que defenden
desde unha datación lixeiramente posterior (To ca. 1280, T un pouco máis tarde, F e E con-
tra finais do século XIII ou primeiros do XIV), ata outra considerablemente máis tardía, xa
entrado o século XIV: To no primeiro cuartel, E no segundo cuartel, e T/F en datas indetermi-
nadas da primeira metade do mesmo século. En todo caso, na actualidade parece haber acor-
do sobre o feito de que To é o manuscrito máis antigo dos conservados, e que 1284, ano da
morte do monarca, xa non pode ser contemplado como un seguro terminus ad quem para o
conxunto dos testemuños sobreviventes.

Canto ao contido, o Códice de Toledo acolle unha primeira compilación de cen cantigas,
precedidas, como dixemos, dunha Intitulatio (sen música), un índice e un prólogo, e seguidas
dunha súplica a modo de epílogo. A esta colección orixinal engadíronselle tres apéndices con
dezaseis cantigas, o que dá un total de cento vinte e nove composicións. Na Intitulatio o monar-
ca preséntase como autor da obra e refírese á súa colectánea, composta aínda de cen cancións:
«fez c~e cãtares et sões» (significativamente, en data posterior emendouse o verso para «fezo
cãtares cõ sões»). A seguir vén un índice (folios 1r-8r), en que se ofrece a listaxe das cen can-
tigas que contiña a colectánea primitiva. Segue o prólogo (8v-9r)14, que contén unha reflexión
autopoética, na que o autor se presenta como humilde trobador da Virxe e expresa a súa espe-
ranza de que esta non lle negará a súa protección. Despois veñen as cen cantigas listadas no
índice, organizadas en series de dez (folios 9r-132v). No interior de cada serie, as nove primei-
ras son narrativas e a décima é de loor á Virxe, senón a cantiga número 1 (folios 9r-10r), que
canta os «sete goyos que [Santa Maria] ouve de seu fillo», a número 50 (situada no medio e
medio da colección, á que lle serve de gonzo, folios 62r-63r), sobre os «sete pesares que viu
sancta maria do seu fillo»; e a que fai o número 100 (folios 131r-132v), en que Afonso lle prega
á Virxe que interceda por el perante o seu Fillo no día do Xuízo. Despois desta última cantiga,
pechábase a colección primitiva cunha súplica (folios 132v-135r), que vén introducida pola
seguinte rúbrica: «Esta é la pitiçon que fez el Rey don Afonsso a Sãta maria por galardon des-
tos cen cantares que ouve feitos dos seus miragres. a loor dela». 

Pero o mesmo códice To evidencia que Afonso, unha vez rematada a súa primeira colec-
tánea, non deu por rematada a compilación dun magno cancioneiro mariano. Así, inmediata-
mente despois da ‘pitiçon’ aparece unha rúbrica que introduce cinco cantigas máis, para as fes-
tas marianas: «Pois que el Rey fez cen cãtares de miragres et de loores de santa maria, et ouve

12 Véxase Walter Mettmann, «Algunas observaciones sobre la génesis de la colección de las Cantigas de Santa Maria
y el problema del autor», en Katz, Israel J. & Keller, John E. (eds.), Studies on the Cantigas de Santa Maria: Art, Mu-
sic and Poetry. Proceedings of the International Symposium on the Cantigas de Santa Maria of Alfonso el Sabio

(1221-1284) in Conmmemoration of its 700th Anniversary Year-1981, Madison, Hispanic Seminary of Medieval
Studies (University of Madison), 1987; pp. 355-366.

13 Unha clara e rápida discusión do tema atópase en Stephen Parkinson (ed.), Cobras e Son. Papers on the Text, Mu-
sic and Manuscripts of the Cantigas de Santa Maria, Oxford, Legenda, 2000; pp. 214-220.

14 Lembramos que damos o número de folio tal como nós editamos o manuscrito, isto é, despois de recolocar a folla
intrusa entre os fols. 5 e 6 no lugar a que corresponde o seu texto. 



To E T folio
Intitulatio 1r
Prólogo 8v

1 1 1 9r
2 2 2 10r
3 3 3 11r
4 4 4 11v
5 6 6 13r
6 7 7 15r
7 17 17 16r
8 8 8 17r
9 9 9 18r

10 10 10 19v
11 11 11 20r
12 16 16 21r
13 12 12 22v
14 13 13 23r
15 14 14 24r
16 18 18 25v
17 24 24 26v
18 19 19 27r
19 5 15 28r
20 20 20 29r
21 87 87 30r
22 22 22 30v
23 23 23 31v
24 26 26 32v
25 27 27 33v
26 21 21 34v
27 28 28 35v
28 86 86 37v
29 29 29 38r
30 40 — 38v
31 94 94 39v
32 31 31 41r
33 15 5 42v
34 32 32 44v
35 33 33 45v
36 34 34 47r
37 36 36 48r
38 25 25 49r
39 37 37 51v
40 30 30 52v
41 38 38 53r
42 79 79 55v

To E T/F folio
43 39 39 57r
44 41 41 57v
45 106 106 58r
46 101 101 59r
47 61 61 59v
48 81 81 61r
49 62 62 61v
50 — — 62r
51 63 63 63r
52 64 64 64v
53 78 78 66v
54 69 69 69r
55 115 115 70v
56 43 43 73v
57 42 42 75r
58 44 44 77r
59 46 46 77v
60 50 50 78v
61 47 47 79v
62 48 48 80v
63 49 49 81v
64 51 51 82v
65 67 67 84r
66 52 52 86r
67 53 53 87r
68 68 68 88v
69 54 54 89r
70 60 60 90r
71 56 56 90v
72 57 57 91v
73 58 58 93r
74 255 — 94r
75 59 59 95v
76 — — 96v
77 132 132 98r
78 66 66 99v
79 — — 100v
80 80 70 101v
81 105 105 102r
82 91 91 103v
83 45 45 104v
84 317 (92) 106v
85 92 92 107r

To E T/F folio
86 55 55 108r
87 74 74 109v
88 65 65 110v
89 73 73 113v
90 80 70 114r
91 71 71 114v
92 35 35 116r
93 103 103 119r
94 98 98 120r
95 362 (95) 121r
96 104 104 122r
97 125 125 123v
98 84 84 126r
99 75 75 128r

100 XII — 131r
Pitiçon 401 — 132v

F1 I — 135r
F2 V — 138r
F3 III — 138v
F4 VII — 139v
F5 IX — 140r
N1 — — 143r
N2 — — 144r
N3 — — 144v
N4 — — 145v
N5 — — 146r

I — — 147r
II 112 112 147v

III 108 108 148v
IV 231 — 149v
V 82 82 150r

VI 162 162 151r
VII 211 (97) 151v

VIII 97 97 152r
IX 285 (28) 153r
X 279 — 155v

X* 100 100 156r
XI 88 88 156r

XII 89 89 157v
XII* — — 158v
XIII 72 72 159r
XIV 83 83

OBSERVACIÓNS

A Intitulatio e o Prólogo figuran nas tres edicións.

Os números correspondentes a E normalmente coinciden cos da edición de W. Mettmann. 

Na terceira columna, as cantigas que figuran en F e non en T van entre parénteses e co número en cursiva.

As cantigas numeradas como F1, 2, 3, 4, 5 corresponden ás ‘Festas de Santa Maria’, as numeradas S1, 2,
3, 4, 5 ás ‘Festas de Nostro Señor Jesucristo’. As cantigas números 100 e F1-5 aparecen ao comezo de E
nunha sección propia, composta por doce cantigas. Mettmann colocounas ao final da súa edición.

As cantigas numeradas en romanos na primeira columna corresponden ao apéndice final de To. As que levan
asterisco (X*, XII*) teñen numeración repetida. As cifras romanas da segunda columna remiten a unha
sección inicial de ‘Festas’ en E.

Táboa de correspondencias entre To e E, T/F, e índice das composicións do códice

XI



Táboa de emendas no códice To, e comparanza coas leccións de E e T

XII

*Mettman observa na súa edición que o texto de T (a muitos que) está escrito sobre rasura.

15 Para estas cuestións, véxase a introdución á edición coimbrá de Mettmann, op. cit., páxinas 28 a 31; e o estudo de Da-
vid Wulstan, «The Compilation of the Cantigas of Alfonso el Sabio», en S. Parkinon (ed.), Cobras e Son, cit.; pp. 154-185.

➤

Folio Cantiga Emenda E T

1r Intitulatio fez c~e > fezo

1r Intitulatio et > cõ
25v 16 Por nos de dulta tirar
27r 17 sua > sa gran texto
30r 20 tas sanctãs > cõ tuas texto
37r 27 Ali ú ergeu os seus /ollos. contra o ceo> texto

ca ali ú el ergeu / os ollos ao ceo
38v 29 omes > muitos texto emenda*

40r 31 quis > foi texto
44v 34 [?] ? > como deveria
73v 56 paravra> promessa texto
78v 59 cõ todos estes > cõ estes mouros emenda
79r 60 morte > coita emenda
80v 61 dizendo > et disse texto
94v 74 [ver abaixo] emenda
99r 77 [ver abaixo] emenda

114v 90 razõador > ajudador texto
141v FSM-5 de deus > sancto emenda
142r FSM-5 mundo > log-en emenda
145v FNS-4 quis > foi
146v FNS-5 todas > todaslas

149v IV mui grand’ > de b~e emenda
160r XIV tost’a > log’a

A emenda do fol. 160r está feita cunha letra claramente distinta ás demais da lista.

94v (cantiga 74):

Per que soub’a verdade do preito Per que soub’a verdade do preito,
et mãtenente recadar mãdou fez recadar logo de mal talã /
os que fezerã aquele feito os que fezerã aquele feito.

mais a sogra entõ mãeffestou mas a sogra mã~efestou a prã

A emenda está moi próxima de E 255 (véxase edición de Mettmann).

99r (cantiga 77):

E a virgen corõada E a virg~e escolleita /
tragian eno meogo tragiã eno meogo

que mui feram~et’yrada da cõpaña, que dereita-/

v~eo pera ele logo m~ete a el v~eo logo.
et disse: ‘Pois m’as leixada et disse·lle: ‘Sen sospeita.
~ua cousa eu te rogo: di·m’~ua r~e, eu te rogo,
me di, que saber querria […]’ que de ti saber queria […]’

A emenda está moi próxima de E 132 e T 132 (véxase edición de Mettmann).



XIII

feita sa pitiçon, teve por ben de fazer outras c~ico cantigas das sas festas do ano». Seguen logo
as cinco cantigas a que aí se refire (folios 135r-143r). Ao remataren estas, introdúcese unha
nova rúbrica, que reza do seguinte xeito: «Pois que el Rey fez çinco cantigas das c~ico festas de
santa maria: teve por ben de fazer outras cinco cantigas das çinco festas de nostro señor Iesu
cristo» (folio 143r). Estas cinco cantigas chegan ao folio 147r, onde aparece unha nova rúbri-
ca: «Depois que el Rey fez estas cinco cantigas das cinco festas de nostro señor, fez estas outras
cantigas de miragres de santa maria». A seguir cópianse quince novas cantigas, a primeira das
cales e unha ‘maia’ (cantiga de maio), as nove seguintes son narracións de milagres, e logo vai
unha de agradecemento do rei á Virxe porque o sandou «d~ua grand’enfermidade que avia»
(155v-156r). Após esta última cantiga, prodúcese un erro de numeración das composicións, pois
aparece como décima unha cantiga de loor que en realidade fai o número once (folio 156r). Nas
cinco cantigas seguintes e últimas do códice (folios 156r-160v), todas de carácter narrativo,
vólvese escoar un erro de numeración, pois dúas cantigas consecutivas levan atribuído o nú-
mero doce (folios 157v-158v e 158v-159r). Numeramos as cantigas do apéndice final con
cifras romanas, da I á XIV; as cantigas desta serie con numeración repetida irán indicadas co
número que lles é atribuído no códice seguido dun asterisco: I* e XII*.

Como mostramos na táboa anexa, a maior parte das cantigas contidas no Códice de Toledo
están recollidas no Códice de El Escorial (E). Endebén, To é o único testemuño para dez cantigas:
as números 50, 76 e 79, as cinco de ‘Festas de Nostro Señor Jesucristo’, e as números I* e XII* do
último apéndice. Por parte, a maioría dos textos está tamén copiada en T, e só catro en F (núme-
ros 84 e 95, VII e IX do apéndice final): isto explícase porque, a pesar de que o material contido
en To foi reordenado nas outras dúas edicións da obra (considerablemente máis amplas), o groso
das cantigas contidas naquel continuou a ser situado contra o comezo das coleccións15. 

Aínda que belamente disposto, caligrafado e adornado, o manuscrito de Toledo carece das
ricas miniaturas que caracterizan os outros códices das Cantigas de Santa Maria, o cal explica a
menor atención que se lle veu prestando e o feito de que sexa o único dos catro que non foi obxec-
to dunha edición facsímile completa. Endebén, nos últimos tempos To está a ser obxecto dunha
importante revalorización. Manuel Pedro Ferreira xa tiña chamado a atención sobre a singulari-
dade da notación musical do noso códice, que reflicte un estadio notacional primitivo claramente
distinto aos desenvolvementos franceses posteriores, e sobre o feito de que por vía da regra To
ofrece a mellor versión dos textos, desde o punto de vista métrico e estilístico (e engadimos nós,
tamén desde o punto de vista lingüístico). Stephen Parkinson, unha das maiores autoridades na
materia, sostén que unha das tendencias máis importantes nos estudos recentes sobre as Cantigas
é a rehabilitación do manuscrito de Toledo (To). Entre os expertos está estendida a impresión de
que nos atopamos nos inicios dunha nova fase nos estudos sobre as Cantigas, na cal a reconsi-
deración do Códice de Toledo xoga un papel salientable. Cara á esta reavaliación a presente edi-
ción facsímile ofrécese como un elemento que confiamos será de grande utilidade.

Galicia contribuirá así a pagar a débeda contraída cun dos cultivadores máis sobrancei-
ros das súas letras, un monarca hispano que rendeu un garrido tributo, altamente poético, á
pluralidade lingüística e cultural dos seus reinos.

Henrique Monteagudo
SECRETARIO DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA
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Intitulatio/Índice 1r



1v Índice



Índice 2r



2v Índice



Índice 3r



3v Índice



Índice 4r



4v Índice



Índice 5r



5v Índice



Índice 6r



6v Índice



7rÍndice



7v Índice



8rÍndice



8v Prólogo



9rCantiga 1



9v Cantiga 1



10rCantiga 2



10v Cantiga 2



11rCantiga 3



11v Cantiga 4



12rCantiga 4



12v Cantiga 4



13rCantiga 5



13v Cantiga 5



14rCantiga 5



14v Cantiga 5



15rCantiga 6



15v Cantiga 6



16rCantiga 7



16v Cantiga 7



17rCantiga 8



17v Cantiga 8



18rCantiga 9



18v Cantiga 9



19rCantiga 9



19v Cantiga 10



20rCantiga 11



20v Cantiga 11



21rCantiga 12



21v Cantiga 12



022rCantiga 12



22v Cantiga 13



23rCantiga 14



23v Cantiga 14



24rCantiga 15



24v Cantiga 15



25rCantiga 15



25v Cantiga 16



26rCantiga 16



26v Cantiga 17



27rCantiga 18



27v Cantiga 18



28rCantiga 19



28v Cantiga 19



[Nota bene: no orixinal faltan tres folios]



29rCantiga 20



29v Cantiga 20



30rCantiga 21
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41rCantiga 32
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42rCantiga 32



42v Cantiga 33



43rCantiga 33



43v Cantiga 33



44rCantiga 33



44v Cantiga 34



45rCantiga 34



45v Cantiga 35



46rCantiga 35



46v Cantiga 35



47rCantiga 36



47v Cantiga 36



48rCantiga 37



48v Cantiga 37



49rCantiga 38



49v Cantiga 38
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51v Cantiga 39
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53rCantiga 41
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72rCantiga 55



72v Cantiga 55



73rCantiga 55
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77rCantiga 58
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81v Cantiga 63
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88rCantiga 67



88v Cantiga 68
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92rCantiga 72



92v Cantiga 72



93rCantiga 73



93v Cantiga 73



94rCantiga 74



94v Cantiga 74



95rCantiga 74



95v Cantiga 75



96rCantiga 75



96v Cantiga 76



97rCantiga 76



97v Cantiga 76



98rCantiga 77



98v Cantiga 77



99rCantiga 77



99v Cantiga 78



100rCantiga 78



100v Cantiga 79



101rCantiga 79



101v Cantiga 80



102rCantiga 81



102v Cantiga 81



103rCantiga 81



103v Cantiga 82



104rCantiga 82



104v Cantiga 83



105rCantiga 83



105v Cantiga 83



106rCantiga 83



106v Cantiga 84



107rCantiga 85



107v Cantiga 85



108rCantiga 86



108v Cantiga 86



109rCantiga 86



109v Cantiga 87



110rCantiga 87



110v Cantiga 88



111rCantiga 88



111v Cantiga 88



112rCantiga 88



112v Cantiga 88



113rCantiga 88



113v Cantiga 89



114rCantiga 90
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115rCantiga 91
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116rCantiga 92
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117rCantiga 92



117v Cantiga 92



118rCantiga 92



118v Cantiga 92



119rCantiga 93



119v Cantiga 93



120rCantiga 94



120v Cantiga 94



121rCantiga 95



121v Cantiga 95



122rCantiga 96
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123v Cantiga 97
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128v Cantiga 99
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129v Cantiga 99



130rCantiga 99



130v Cantiga 99



131rCantiga 100



131v Cantiga 100



132rCantiga 100



132v Pitiçon



133rPitiçon
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134rPitiçon



134v Pitiçon



135rFestas Santa María I



135v Festas Santa María I



136rFestas Santa María I



136v Festas Santa María I



137rFestas Santa María I



137v Festas Santa María I



138rFestas Santa María II



138v Festas Santa María III



139rFestas Santa María III



139v Festas Santa María IV



140rFestas de Santa María V



140v Festas de Santa María V



141rFestas de Santa María V



141v Festas de Santa María V



142rFestas de Santa María V



142v Festas de Santa María V



143rFestas de Nostro Señor I



143v Festas de Nostro Señor I



144rFestas de Nostro Señor II



144v Festas de Nostro Señor III



145rFestas de Nostro Señor III



145v Festas de Nostro Señor IV



146rFestas de Nostro Señor V



146v Festas de Nostro Señor V



147rApéndice I



147v Apéndice II



148rApéndice II



148v Apéndice III



149rApéndice III



149v Apéndice IV



150rApéndice V



150v Apéndice V



151rApéndice VI



151v Apéndice VII



152rApéndice VIII



152v Apéndice VIII



153rApéndice IX



153v Apéndice IX



154r [< 6r]Apéndise IX



154v [< 6v] Apéndice IX



154rApéndice IX



154v [< 6r] Apéndice IX



155r [< 6v]Apéndice IX



155v [< 154v] Apéndice X



156rApéndice X*-XI



156v Apéndice XI



157rApéndice XI



157v Apéndice XII



158rApéndice XII



158v Apéndice XII*



159rApéndice XIII



159v Apéndice XIV



160rApéndice XIV



160v Apéndice XIV
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Esta segunda edición facsímile do Códice de Toledo

das Cantigas de Santa Maria de Afonso X o Sabio

saíu do prelo no aninovo de 2008,

ano en que se conmemora o XXV aniversario

da creación do Consello da Cultura Galega
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