«A lírica medieval galega navega, nunha base de datos, polas ondas da Internet»; así se facía eco El
Correo Gallego da presentación da primeira versión da base de datos MedDB, en maio de 1998. O
equipo investigador do proxecto Lírica profana galego-portuguesa do Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades deseñara a primeira ferramenta dixital que puxo a disposición do
público interesado e académico o corpus completo das cantigas medievais dos trobadores galegoportugueses. Baseada na publicación coordinada por Mercedes Brea que vira a luz dous anos
antes1, a base de datos non só ofrecía o corpus completo desta tradición lírica, senón que o
complementaba con información biográ%ca e retórica que permitía realizar buscas de moi diversos
tipos. O obxectivo principal era achegar as cantigas á comunidade dun xeito áxil, rigoroso,
actualizado e adaptado aos intereses de cada usuario, obxectivo que tamén motiva hoxe, case vinte
anos despois, a terceira versión da ferramenta2.
MedDB ofrece a presentación crítica das case 1700 cantigas conservadas e datos biográ%cos
dos máis de 150 autores das composicións. Tanto as edicións dos textos como as vidas dos
trobadores remiten aos traballos críticos que, tras un exame detallado, se consideran máis
autorizados3. Estes datos -xunto coa información retórica, métrica, temática...- están arquivados en
formato XML, procesados e adaptados a un modelo Entidade-Relación que soporta unha base de
datos híbrida con estruturas relacionais e con índices textuais. A aplicación web, deseñada ad hoc,
permite ao usuario realizar consultas directas sobre a base de datos. A revisión constante da
información almacenada e a actualización da mesma ao tempo que os avances da produción
cientí%ca garanten o rigor %lolóxico preciso para unha ferramenta destas características.
A terceira versión de MedDB -que mantén a posibilidade de facer consultas diferenciadas por
cantigas, estrofas, versos e trobadores- presenta, entre outras novidades, a incorporación das
rúbricas explicativas e das notas coloccianas e a apertura dun sistema de buscas simpli%cado de
acceso aberto, así como a revisión e actualización dos textos críticos, dos datos históricos, dos
problemas atributivos, dos esquemas métricos e dos demais datos facilitados pola ferramenta.
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M. Brea (coord.), Lírica Profana Galego-Portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográ$co, análise
retórica e bibliografía especí$ca, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia- Centro de Investigacións Lingüísticas e
Literarias ‘Ramón Piñeiro’, 1996.
Desde a aparición da primeira versión de MedDB foron aparecendo outras bases de datos que ofrecen o mesmo
corpus con obxectivos parcialmente diferentes, como por exemplo, Cantigas Medievais Galego Portuguesas (G. Videira
Lopes; M. P. Ferreira, et al. Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online], Lisboa: Instituto de Estudos
Medievais, FCSH/NOVA <hLp://cantigas.fcsh.unl.pt>, 2011-), ou Glossa (M. Ferreiro (dir.), Glosario da poesía medieval
profana galego-portuguesa. Universidade da Coruña <hLp://glossa.gal>, 2014-).
Cando o equipo investigador atopa posibles erros, procede a corrixilos e rexistra debidamente o cambio efectuado.

O acceso a MedDB realízase a través da páxina do Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a Investigación en
Humanidades: www.cirp.gal ou directamente no enderezo hLps://www.cirp.gal/meddb. Dende a
pantalla de inicio pódese consultar a información técnica, descritiva ou complementaria da base de
datos (cfr. ACERCA DE MEDDB, CRÉDITOS, TERMOS DE USO, HISTÓRICO DE ACTUALIZACIÓNS,
DOCUMENTACIÓN4 e PREGUNTAS FRECUENTES) así como utilizar as funcións da mesma (cfr. BUSCAS
SIMPLES,
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BUSCAS AVANZADAS).

No apartado de Documentación accédese a unha serie de documentos que complementan as funcións habituais da
web, como a bibliografía mencionada na base de datos (consultable tamén na Bibliografía de Referencia do Arquivo
de Galicia Medieval, BiRMED) ou unha táboa que contén o índice conxunto dos testemuños da tradición. Iranse
integrando progresivamente outros traballos de interese para a análise da Lírica Profana Galego-Portuguesa ofrecida
por MedDB3.

BUSCAS SIMPLES

Esta nova modalidade de buscas non require rexistro previo e facilita tanto a consulta de
información sobre trobadores como a visualización de cantigas. Habilitouse para achegar os textos
a un público menos especializado -estudantes, docentes, investigadores doutras áreas, público
interesado na lírica galego portuguesa…- e para axilizar as consultas de todo tipo de usuarios que,
nun momento determinado, teñen como obxectivo recibir unicamente información biográ%ca e
textual (resolución de dúbidas, comprobacións, íncipits, número de composicións atribuídas a un
trobador determinado…).

Nos cadros despregables achéganse as listaxes, ordenadas alfabeticamente, de trobadores e
composicións. Pódese escoller unha das pezas rexistradas ou elixir primeiro o trobador, de xeito
que a listaxe de cantigas se reduce para ofrecer só as atribuídas ao mesmo.
No caso de que o poema escollido sexa unha tenzón ou unha cantiga de dobre atribución, a base
de datos devolverá a información biográ%ca pertinente para ambos autores.

BUSCAS AVANZADAS

ACCESO

Para pescudas máis complexas contamos coa posibilidade de traballar con BUSCAS AVANZADAS,
pois a información que se pode recuperar aquí é moito máis completa e pormenorizada.

QUE BUSCAR E COMO FACELO

Como xa acontecía na versión anterior, a pantalla de BUSCAS divídese en catro niveis ─CANTIGAS,
ESTROFAS, VERSOS

e TROBADORES.

Nestas pantallas contamos cunha serie de campos e de %ltros mediante os que interrogar a base de
datos para que esta devolva información sobre cantigas, estrofas, versos ou trobadores. A
diferenza do que acontecía na versión anterior, os %ltros que se poden aplicar están visibles na
parte dereita. Por defecto aparecen marcados todos, pero o usuario pode restrinxir a consulta por
calquera deles.

A posibilidade de realizar buscas desde estes catro niveis reforza a pluralidade de puntos de vista
cos que achegarse á base de datos e adecúa os resultados do mellor xeito posible aos obxectivos do
investigador, xa que a combinación dos campos e %ltros varía en cada nivel para axeitarse ás
características deste e optimizar a extracción de información.

Deste modo, no nivel CANTIGAS pódense realizar consultas acerca daquelas cuestións que afectan
ao conxunto da composición, como poden ser as atributivas (mediante o uso combinado dos
campos Trobador e Tipo autoría), temáticas (campo Tema), xenéricas (campo Categoría), por
exemplo. Ademais, pódese escoller unha cantiga polo seu autor (campo Trobador), polo seu
número (campo Nº cantiga), polo seu íncipit (campo Íncipit), pola súa localización nos manuscritos
(campos Cantiga no manuscrito e Folio no manuscrito) ou polo número de estrofas e a distribución
das súas rimas (campos Número de estrofas e FRI). Así mesmo, pódese restrinxir a busca
activando os %ltros, que contemplan a posibilidade de elixir entre cantigas de mestría, de refrán
(intercalar ou non), cantigas de seguir, cantigas noutras linguas distintas ao galego-portugués,
cantigas musicadas e cantigas non musicadas que conservan o espazo para a notación. A todo isto,
hai que engadir as buscas textuais (campo Texto cantiga), mediante as que se permite localizar
calquera fragmento de texto nunha ou varias composicións.

No nivel ESTROFAS as posibilidades de consulta adáptanse e ofrecen aquela información que
compete en maior medida a unidade estrutural 'cobra'. Así, a base de datos centrará a súa atención,
sobre todo, en cuestións métricas (campos Esquema rimático, Esquema métrico). Ademais de
consultar estrofas pola súa autoría ou polo número da cantiga á que pertencen, este nivel permite
a%nar a busca polo número de esquema métrico (campo Número esquema) e polo número de
versos cos que conta a cobra (campo Total versos). Así mesmo, pódense restrinxir os resultados
ofrecidos segundo interese recuperar estrofas, %ndas, refráns iniciais, dísticos iniciais, tetrásticos
iniciais ou hexásticos iniciais (%ltro Tipo estrofa). Como acontecía no nivel CANTIGAS, o campo
Texto estrofa facilita a busca de texto no conxunto das estrofa.

Pola súa banda, o nivel VERSOS acomódase ás características que lle corresponden e achega
información fundamentalmente métrica.
A base de datos permite localizar versos mediante os campos comúns aos niveis anteriores
(Trobador, Nº Cantiga, Categoría e Cantiga no manuscrito), e tamén en función do número de
sílabas que conformen a unidade (campo Nº sílabas), da rima (campo Rima) e da palabra en
posición de rima (campo Palabra rimante).
As buscas textuais neste nivel poden facerse no campo Texto verso e, se se quere facer unha busca
sen necesidade de recurir ao uso de comodíns, é posible buscar todas as formas dun lema
tecléandoo no campo Lema ou seleccionándoo no despregable situado á dereita da caixa de busca
de dito campo.
Ademais, este nivel engade a posibilidade de cinguir a consulta a aqueles versos que pertencen ou
non ao refrán (%ltro Refrán).

Para recuperar información biográ%ca sobre os autores, é conveniente facer uso das opcións de
consulta que ofrece o nivel TROBADORES, onde se pode interrogar a base de datos por nome ou
número do poeta (campos Nome e Número Trobador), por rexión de orixe e condición social do
mesmo (campos Orixe e Condición social) e por período de actividade (campo Período). Nestes
tres últimos campos (nos que se estableceron clasi%cacións totalmente convencionais, dada a
escaseza de datos seguros sobre a biografía dalgúns trobadores) os resultados poden ser
modi%cados na medida que avance o coñecemento sobre eles.

Tanto os campos coma os ltros son manipulables de xeito moi intuitivo grazas á habilitación de
listaxes despregables e ás caixas de axuda, que convén consultar para resolver dúbidas de
funcionamento.

Naqueles campos onde poden resultar útiles, as listaxes despregrables achegan todas as
posibilidades de busca que permite a base de datos.

Pola súa parte, as caixas de axuda funcionan como pequenos manuais de uso que focalizan a
información por pantallas ou por campos de busca. Actívanse premendo, ben sobre o símbolo ?,
presente na esquina superior esquerda da pantalla, ben sobre o nome do campo.

As axudas das pantallas explican o contido e o funcionamento básico da interface. Ademais,
compilan a información achegada polas caixas de axuda dos campos.

As axudas dos campos ofrecen información práctica sobre os mesmos, o que favorece o uso
e%ciente da ferramenta. Así, por exemplo, no campo Texto cantiga tívose en conta que a
poliformidade da lingua e dos criterios de edición comportan certas di%cultades á hora de efectuar
as procuras. Estas limitacións suavízanse mediante o uso de comodíns e operadores lóxicos, que,
ademais, axilizan e a%nan a consulta. Os usos dos mesmos están explicados na caixas de axuda
correspondentes.

Ademais, estas caixas permiten visualizar todas as posibilidades de busca naqueles campos en que
non resultaría e%ciente seleccionar a opción desexada nunha listaxe despregable (Cantiga no
manuscrito, Folio no manuscrito, Categoría, Texto cantiga, Número estrofa, Texto verso…)

VISUALIZAR RESULTADOS E NAVEGAR POR ELES

Para amosar as diversas posibilidades de visualización de resultados que ofrece a base de datos
partirase duns exemplos sinxelos:

1. Búscase unha CANTIGA DE AMIGO que teña REFRÁN INTERCALAR e na que se mencione a palabra
LUME.

Colócase a abreviatura de CANTIGA DE AMIGO (M) (recollida na táboa presente na caixa de

axuda do campo Categoría) no campo correspondente, seleccionamos no %ltro Tipo cantiga
unicamente a modalidade de INTERCALAR e seleccionamos LUME_S no despregable do campo
Lema.

Tras introducir a información requirida nos campos e %ltros correspondentes, debe premerse no
botón BUSCAR.

A base de datos facilitará unha listaxe de resultados resumidos sobre os que poderemos elixir.
Neste caso a listaxe só contén un elemento, que se seleccionará premendo no botón VER para
visualizalo pormenorizadamente.

Nos niveis textuais (cantiga, estrofa, verso) a pantalla de visualización de resultados detallados
estrutúrase por rexións:

A franxa da esquerda dispón o texto crítico da cantiga seleccionada, co texto solicitado resaltado en
cor.

A franxa do medio proporciona a información especí%ca da unidade estrutural consultada:

A información achegada aquí muda, xa que logo, e adáptase ao nivel que se escollera para realizar
a busca:

Para percorrer a cantiga cobra a cobra ou verso a verso sen necesidade de volver ás consultas,
pódese recorrer á barra de navegación NAVCAN.

A franxa da dereita é común a tódolos niveis textuais de busca e nela podemos atopar a seguinte
información:

Autoría: indica o nome do autor ao que se atribúe a composición e permite acceder, premendo nel,
á pantalla de visualización do nivel TROBADORES, onde se pode ler unha nota biográ%ca do autor
seleccionado, datos sobre a súa orixe, condición social e período de actividade, e tamén enlazar co
resto da súa produción.

Manuscritos: proporciona información diversa relativa aos cancioneiros. Por unha banda, o folio
no que se atopa a cantiga, o número da composición no manuscrito, e a existencia ou ausencia de
música ou espazo para ela nos testemuños. Pola outra, se se preme sobre os enlaces, pódense
visualizar as imaxes dos manuscritos e, ademais, é posible consultar as notas coloccianas e as
rúbricas explicativas, cando as hai.

Formas de relación interestró ca: amosa a forma de relación que se establece entre as cobras da
composición segundo a distribución das súas rimas.

Tema: especi%ca o tema ou temas considerados para a cantiga (a clasi%cación dos mesmos aínda
está en proceso de revisión, polo que as respostas da base de datos nesta rexión deben ser
consideradas como provisionais).

Edicións: conta con información bibliográ%ca, na que se especi%ca a edición seguida para cada
cantiga e se achega unha listaxe clasi%cada do resto das edicións existentes. A referencia faise de
xeito abreviado, utilizando un apelido ou unha palabra clave que individualice a obra; no caso de
que se queira consultar a referencia completa, esta está recollida nun documento (PDF) aloxado no
apartado de DOCUMENTACIÓN que se atopa na pantalla de INICIO, no que se proporciona toda a
bibliografía citada en MedDB, tanto nas edicións como nas biografías dos autores ou noutras notas
que van achegando información diversa.

2. Para acceder directamente á información biográ%ca dos autores a consulta deberá realizarse a
través da lapela TROBADORES. Así, se o usuario está interesado en coñecer os datos históricos dun
poeta concreto, pode facelo escollendo un nome (por orde alfabética) ou un número entre os
achegados nas listaxes despregables dos campos Nome e Número Trobador.

Así mesmo, se o investigador precisa consultar, por exemplo, aqueles autores nobres galegos que
permaneceron activos entre 1220 e 1240 (aproximadamente), poderá facelo escollendo ditas
opcións nas listaxes despregables dos campos Orixe, Condición social e Período.

En calquera das dúas circunstancias, accederase á información concreta sobre o autor seleccionado
premendo nel na listaxe de resultados resumidos.

Nesta pantalla contamos cunha selección de datos sobre o trobador expostos de xeito sintético,
unha nota biográ%ca e a relación de íncipits desde os que se pode acceder á produción de dito
poeta.

Lembre que nas diversas caixas de axuda pode atopar respostas a moitas das súas
dúbidas. No caso de que non sexa así, pode escribir unha mensaxe a argamed@cirp.gal

