CINCO POEMAS DA FRANÇA
RENASCENTISTA
SELEÇÃO
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O TEXTO: Apresentam-se
se cinco dos mais representativos poemas cortesãos
cort
da França renascentista musicados pelo compositor Clément Janequin (c.
1485-1558), um dos maiores mestres
tres da polifonia renascentista.
renascentista Com temas
variados, as “letras” das canções medievais eram normalmente
norma
breves e
muitas vezes escritas por poetas cortesãos. Entre os compositores da “can“ca
ção parisiense” encontramos alguns que preferiam
am a descrição contemplacontempl
tiva da mulher, e outros que, longe de conceber
ber um amor idealizado, rer
tomavam ideias já presentes em autores clássicos como Catulo, construinconstrui
do peças satíricas e eróticas. Tais composições,
posições, que também se baseavam
em elementos, lendas e ditos populares,
lares, sempre se apresentavam com coc
res muito vivas, lances jocosos e divertidos, portadoras de uma crueza fasfa
cinante. Parece que Janequin nutria especial predileção por poemas licenlice
ciosos, tendo musicado vários
rios deles. Aliás, é de se notar que os poemas
cortesãos – os de matriz idealista, os sacros e os pornográficos – eram cantados não mais em um contexto cavalheiresco medieval, mas palacianopalaciano
renascentista.
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Textos consultados: Schmidt, Albert-Marie (ed.). Poètes du XVIe siècle.
siècle Paris:
Pléiade, 2006; e Janequin, Clément. Le verger de musique (CD com encarte). A sei
voci, direction de Bernard Fabre-Garrus.
Garrus. S./l. (France): Audivus Astrée, 1996.

OS AUTORES: Clément Marot (1496-1544) para "Martin menoit son porceau
po
au marché" e "Tetin refaict, plus blanc qu’ung oeuf," e Mellin de SaintSaint
Gelais (1491-1558),
1558), para "Ung jour que madame dormoit". As canções "Ung
gay bergier prioit une bergiere" e "Si d’ung petit de vostre bien," são anôan
nimas.
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