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Um trovador na corte de D. Sancho

	Estava um dia D. Sancho I no seu lazer de rei em tempo de tréguas ou de pausa nas lutas contra os mouros, descansando de dar despacho a petições variadas, sentenças justas ou requeridas por malquerenças e falsos testemunhos, ou num intervalo de promulgar leis gerais e conceder novos foros a povoados da fronteira incerta entre Portugal, Leão e Castela, ou da raia mutável que separava os portugueses da moirama, que ora subia ora descia como o fluxo e o refluxo de uma maré rubra.
	Deleitava-se el-rei a escutar de alguns dos seus jograis protegidos cantigas de amor ou de amigo, e estas bem se sabe que de amor eram também, tentação a que ele mesmo não resistiu, pois terá poetado em honra da sua amada D. Maria Pais Ribeiro, a tal que desesperava porque muito lhe tardava o seu amigo na Guarda, e de outras talvez de que a gente nunca ouviu falar.
	Não estaria presente a dita amante, mais conhecida como “Ribeirinha” por carinhoso diminutivo do talvez honrado apelido, mas sim D. Maria Aires de Fornelos, que merecia os reais favores, ou aos reais desejos os concedia, não faltando na corte quem julgasse que mais razões havia que levassem um homem a arriscar por esta a alma do que pela outra. Um dos que assim o entendiam era D. Rodrigo de Aguilar, que mal disfarçava, mesmo perante el-rei, a paixão a que o obrigava o pensamento posto sem descanso em D. Maria Aires. Terminada a sessão de canto, D. Sancho, mais para atormentar o modesto rival do que para apoucá-lo, se é que pior do que apoucar não é reavivar uma ferida sempre aberta, olhando para a amada de ambos que só a ele pertencia, disse a D. Rodrigo: “Vós non sabedes amar, / Don Rodrigo d’Aguilar.” Na resposta pronta do trovador se percebe que entre os dois havia uma confiança que permitia ao vassalo não temer represálias das reais e ciumentas iras: “Quitad’o manto real, / e veeremos a qual.” E isto terá dito fixando em D. Maria Aires um olhar de amor sem esperança, que é aquela espécie de amor que parece ainda mais forte do que todas as outras.
	Deste D. Rodrigo não consta em nenhum cancioneiro trova alguma da sua autoria, e esta rima de ocasião não basta para avaliar o talento que talvez tivesse. Mas, por feliz acaso, alguém achou, entre o espólio da Ordem Militar de Évora, cópia do século XII de uma sua cantiga de amor, sem dúvida dedicada a D. Maria Aires de Fornelos, e que poderia tê-lo posto em maior perigo do que as espadeiradas dos mouros, se não se desse o caso de ser consigo muito complacente o segundo rei que em Portugal houve.
Como este não é nenhum trabalho de tese nem de outro qualquer compromisso académico, desses que nos quebram o ritmo e o gosto da leitura com referências constantes aos doutores de quem se leu o que se diz para se mostrar que se sabe (como se ler e ficar a saber fossem sempre a mesma coisa), não cito as fontes do que vou dizendo, ainda que tal me faça correr o risco de ser acusado de inventar o trovador e a sua cantiga, como se eu não escrevesse com as palavras que hoje se usam, o que vai ficando provado ser mentira, e vivesse ainda no tempo em que se dizia “ar” e não “outra vez”, “non cuido ren” que agora seria “não penso em mais nada”, ou “ voda vosco non pon” que poderia trocar-se por “não combina boda convosco”, “sodes” e não “sois”, “ca” em lugar de “porque”, e outras mais diferenças, que facilmente se percebem quais, sendo a pior mudança a de que “senhor” (que valia para “senhora” também e, para desgraça dos poetas e outros amantes, há muito já não rima com “amor”, pois vão mudados os tempos quanto a Língua). E não era ainda costume dar ao verbo haver o seu justo “agá”, o que, por ignorância e não arcaica cultura, é descuido de alguns agora que não tratam as palavras como deviam.
	A maior temeridade de D. Rodrigo fora dedicar a D. Maria Pais esta sua cantiga:

Ai fremosa senhor,
Por vos aver amor, 
Que mal ei eu?

Sen vós non cuido ren,
Ei mal por querer ben.
Que mal ei eu?

Per vostr’amor perfia
Tomei eu en mal dia.
Que mal ei eu?

Non sodes d’amor migo
Ca avedes amigo.
Que mal ei eu?

El sol vos quer amar,
Non vos quer en’altar.
Que mal ei eu?

Voda vosco non pon, 
Sabedes sa razon.
Que mal ei eu?

En’altar non verei
A frol a qu’amor ei.
Que mal ei eu?

Senhor, non direi ar
Qu’assi vos quix amar.
Que mal ei eu?

Este trovador era natural de Aguilar de Campoo, um velho burgo visigótico que conserva ainda o ancestral nome, depois de ter sido despovoado de cristãos pela conquista agarena do ano 820 da nossa era, desconhecendo-se como veio a entrar na amizade de D. Sancho. Sabe-se, porém, com alguma segurança, que não seria de nenhuma das fidalgas famílias de apelido Aguilar, mas que assim ficaria conhecido em Portugal por ter sido nascido e baptizado nessa vila, quase ninho de águias, perto de Peña-Aguilón, que lhe deu o nome já dito de Aguilar de Campoo, lá para as bandas de Palência, no reino de Leão. Perto, também, de onde na verdade esta nossa pátria nasceu, porque não começou a ser feita em Guimarães ou nas batalhas de S. Mamede ou de Cerneja, mas na Cova de Santa Maria, onde se acoitaram Pelágio e os seus valentes para, saindo dali, derrotar os sarracenos, primeiro na refrega que houve nome de Covadonga, depois em outras com que se continuou a desforra do desastre de Guadalete. E as aventuras do Viriato português sempre foram história mal contada, tanto mais que os espanhóis também o querem seu e ele talvez nem sequer tenha posto nunca os pés na Lusitânia que hoje é portuguesa, muito menos nos Montes Hermínios, que foram, isso sim, o último espaço da Celtibéria que os temíveis “hastati”, tal como os outros legionários, pisaram com os seus botins.
Quanto a ser Rodrigo, tê-lo-á sido por homenagem ao Cid Campeador, D. Rodrigo Diaz de Bivar, essa espécie do nosso Geraldo Geraldes Sem Pavor, que conquistou Valência e concedeu largos benefícios ao mosteiro de Santa Maria Real, de Aguilar de Campoo, talvez na esperança de que ali boas almas se penitenciassem pelos seus pecados de guerreiro, ainda que fosse magnânimo com os vencidos, como provou ao poupar vidas e bens dos muçulmanos da dita cidade de Valência.
Por um desses estranhos caminhos que o destino toma às vezes, foi quando D. Sancho quis dar D. Maria Aires em casamento a D. Rodrigo que a amizade entre os dois se mudou muito. Sabendo el-rei que a amante ia ser mãe, e temendo desavenças na partilha ou sucessão do reino, que tantas mais seriam quantos mais os presumíveis herdeiros, propôs a D. Rodrigo de Aguilar que a desposasse, fazendo-se pai de um filho que não era seu. O trovador, com um orgulho maior do que a paixão, terá respondido o que, em linguagem de hoje, poderia ser dito assim: “Restos, nem da mesa de el-rei, muito menos da sua cama.” Mas bom serviço teria prestado ao reino se aceitasse tal proposta, que fazia lembrar um pouco a intenção de David, quando tentou Urias a dormir em sua casa com a esposa Betsabé, para que esta não fosse acusada de adultério e apedrejada, o que era mandado na Lei, pois que a ele, por ser rei, decerto ninguém se atreveria a atirar a primeira nem outras pedras. Como Urias fizera voto, comum nesse tempo, de não se juntar à mulher enquanto estivesse em guerra, David não teve outra solução, para salvar Betsabé, senão fazer que o general enganado morresse em combate e, assim, desposando a amante, salvou-lhe a vida embora não a honra dela nem a sua própria. E esse bom serviço que D. Rodrigo teria prestado ao reino seria por o livrar das duras penas que Afonso II sofreria por causa desse irmão, D. Martin Sanches, que se aliou aos reinos de Leão e Galiza e, se bem combateu por eles contra os mouros, não com menos êxito o fez contra os portugueses.
Por imposição real ou por vontade própria, D. Rodrigo entrou depois na Ordem Militar de Évora, criada por D. Sancho para defender o Sul de Portugal, que ia crescendo ou diminuindo conforme a força ou a fraqueza das espadas. Esteve na conquista de Silves, e aí ficou com muitos outros da sua Ordem, depois de expulsos os mouros com vida mas sem nenhuns bens, porque os cruzados flamengos, que vinham mais a enriquecer roubando os mortos do que a aumentar o reino de Deus convertendo os vivos, tinham querido matá-los todos, o que D. Sancho impediu, não conseguindo convencer os seus aliados nórdicos a mais do que deixar ir em paz os vencidos somente com as piores vestes que tivessem. Mal não retribuíram os sarracenos dois anos mais tarde esse tratamento, pois que, reconquistada a cidade, todos os cristãos foram respeitados, quer ficassem em Silves ou a deixassem, como foi o caso de D. Rodrigo, que voltou a Évora, sabendo-se que ainda lá estava quando todo o Portugal além do Tejo voltou a ser dos muçulmanos, com excepção para aquela cidade, porque era de fortes muralhas e defendida por forte gente, e também porque lhes interessava ir a ela comerciar em paz com os cristãos e estes com eles.
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