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«Conde Jano»: dos vazios do romance ao conto  
de Mário de Carvalho

Ana Maria Machado

Universidade de Coimbra

RESUMO

O «Conde Jano», conto dramático que Mário de Carvalho publica em 1991, a seguir a 
«Quatrocentos mil sestércios», procede a uma considerável amplificação do romance ho-
mónimo que, assumidamente, retextualiza. A multiplicidade de relações que o hipertexto 
estabelece com um conjunto significativo de hipotextos tem sido objeto de estudo vários, 
abordando a tradição do romanceiro tradicional, objeto de receção produtiva. Com este 
pano de fundo, interrogam-se as condições de possibilidade de uma escrita parodística com 
base nas teorias de Genette (1982) e de Hutcheon (1985). Analisando a construção narra-
tiva e as componentes genológicas do romance e do conto, considera-se a distância crítica 
subjacente ao preenchimento dos vazios do romance, aos processos de densificação das per-
sonagens, ao relevo dado à condessa e à reconfiguração trágica do protagonista. Na ques-
tionação das relações de poder que se entretecem entre os figurantes, que o conto acres-
centa, e as personagens do romance, desocultam-se os conflitos classistas e introduz-se  
o fantástico enquanto substituto moderno do maravilhoso que animara o romance.

PALAVRAS-CHAVE

Paródia; romance; «Conde Iano»; Mário de Carvalho; «Conde Jano».

ABSTRACT

«Conde Jano», a dramatic tale that Mário de Carvalho publishes in 1991, after «Quatrocentos 
mil sestércios», makes a considerable amplification of the relatively homonymous romance, 
which he re-contextualizes. The multiplicity of relationships that the hypertext establishes 
with a significant set of hypotexts has been the subject of several studies that approach 
the tradition of the folk romancero, which is object of productive reception. Against this 
background, the conditions for a possible parody —based on the theories of Genette 
(1982) and Hutcheon (1985)— are questioned. When analyzing the narrative construction 
and the genological components of the romance and the short story one considers the 
underlying critical distance present in the filling of the romance’s voids, in the characters’ 
densification processes, in the importance given to the countess and in the protagonist’s 
tragic reconfiguration. The questioning of the power relationships between the extras —
introduced by the tale— and the romance characters uncovers classist conflicts and intro-
duces the fantastic as a modern substitute for the marvelous in the romance.
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1. O «Conde Jano», conto dramático que o escritor português Mário de Carvalho pu-
blicou em 1991, procede a uma considerável amplificação do romance tradicional homó-
nimo que, assumidamente, retextualiza.

De acordo com a opinião de Menéndez Pidal (1968) e de Garcia Lorenzo (1972), aten-
dendo à invariante da série de versões que dele se conservam (Pinto-Correia, 1984), esse 
romance original é anterior a 1454 e tem origem castelhana, sendo a folha volante mais 
antiga de cerca de 1515. Apesar do seu teor novelesco (Pinto-Correia, 1984; Sequeira, 
2005), autores como Durán (1851), Menéndez Pelayo (1906), o hispanista Manzini 
(1959) e García Lorenzo (1972), apontaram identificações históricas com o assassinato 
de Maria Teles (mulher do infante D. João, filho de Inês de Castro) por sugestão da irmã 
da rainha, Leonor Teles; com a morte da Duquesa de Bragança, D. Leonor de Mendonça, 
pelo seu marido, o Duque D. Jaime, que a surpreendeu em flagrante delito; com a morte 
de Inês de Castro por ordem de D. Afonso IV; ou com a derrota de Afonso VII, rei de 
Castela, como castigo pela sua traição com uma judia. Do ponto de vista da História, nes-
te conjunto de analogias, só a história de Leonor Teles se aproxima da trama do romance, 
pois envolve o assassínio da mulher do infante e subsequente casamento com a rainha, 
embora a morte de Inês de Castro também pudesse libertar o infante para um outro ma-
trimónio, ainda não acordado. 

Em todo o caso, nenhum destes fundos históricos é evidente na retextualização de 
Mário de Carvalho, sem que isso comprometa a multiplicidade de relações que o hiper-
texto estabelece com um conjunto significativo de hipotextos e que tem sido objeto de 
estudo de autores como Constâncio (2004), Sequeira (2005), Rodrigues (2006), entre 
outros, abordando a tradição do romanceiro de circulação oral e a sua receção produtiva.  

Analisando a construção narrativa e as componentes genológicas do romance tradi-
cional e do conto, pretendo questionar o modo paródico como se preenchem os vazios do 
romance, os processos de densificação das personagens, nomeadamente o relevo dado à 
condessa e a reconfiguração trágica do protagonista, as relações de poder que se entre-
tecem entre os figurantes que o conto acrescenta e as personagens do romance, numa 
denúncia clara de conflitos classistas, e a intrusão do fantástico numa narrativa marcada 
pelo maravilhoso.

Reconhecendo as relações de hipertextualidade (Genette, 1982) entre as versões do 
romance tradicional «Conde Iano»1, «Conde Alarcos», ou outros de designação semelhan-
te, e o «Conde Jano» de Mário de Carvalho, para a análise de uma possível transfor-
mação parodística operada pelo conto, recorro à conceptualização defendida por Linda 
Hutcheon no ensaio A Theory of Parody, de 1985 (6, passim), ou seja, ao entendimento da 
paródia como não exclusivamente cómica ou derrogadora e como uma forma de imitação, 
caracterizada pela inversão irónica, ou, de outro modo, como uma repetição com distân-
cia crítica, marcada mais pela diferença do que pela semelhança. Esta aceção demarca-se 

1. Designação que lhe atribui Almeida Garrett no Romanceiro, II, 1851 (Garrett, 1963).
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da que Gérard Genette apresentara em Palimpsestes, de 1982, no âmbito dos diferentes 
tipos de transtextualidade. Para fugir à ambiguidade do termo, o autor inclui a paródia 
na hipertextualidade e dá dela uma definição muito restrita. Pensando apenas nos textos 
breves, apresenta-a como a retoma literal de “un texte connu pour lui donner une signifi-
cation nouvelle, en jouant au besoin et si possible sur les mots” (1985: 31); ou, numa ou-
tra formulação, como o “détournement du texte à transformation minimale” (1985: 43).

Nas diferenças entre uma e outra explicação, enquanto o autor francês distingue imi-
tação de transformação, associando a primeira ao pastiche e a segunda à paródia, Linda 
Hutcheon neutraliza a diferença e fala comumente em imitação, ainda que, implicita-
mente, a associe sempre à natural modificação que a distância crítica e a transcontextua-
lização exigem. Genette (1982: 48-49) contrapõe ainda o sentido estrito de paródia e a 
sua associação à função lúdica, com possíveis matizes com o humorístico e com o sério, 
àquilo que chama paródia séria e que considera um oxímoro apenas por causa da tradi-
ção semântica do conceito. Neste contexto, dedica a maior parte da obra ao que designa 
práticas da transposição mais ricas “en opérations techniques et en investissements li-
ttéraires” (Genette, 1982: 49) e que “ne se laissent ramener à l’une d’elles qu’à titre de 
caractéristique dominante” (Genette, 1982: 311). 

Com base nestas coordenadas, procurarei conciliar a conceção pragmática da paródia, 
defendida por Hutcheon (1985: 22, passim) —“the author’s (or text’s) intent, the effect 
upon the reader, the competence involved in the encoding and the decoding of parody, 
the contextual elements that mediate or determine the comprehension of parodic mo-
des”— com as práticas transposicionais de Genette, por forma a analisar a transforma-
ção genológica do romance em conto, sem esquecer a relação de hipertextualidade que 
os une, ou seja, nas suas palavras, a particular relação transtextual “unissant un texte B 
(que j’appellerai hypertexte) à un texte antérieur A (que j’appellerai, bien sûr, hypotexte) 
sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire” (Genette, 1982: 
11-12). 

Perante esta equação, e pensando na longa tradição do romance oral, cabe pergun-
tar como se articula o conceito de hipotexto com a quantidade de versões —J. Leite de 
Vasconcelos (1958: 158) publica cinquenta e três variantes e Pedro Ferré (2001: 332- 
-492) cento e dezoito—, que carateriza este género (Pinto-Correia, 1984: 20), dependen-
do a resposta do modo como são entendidas essas mesmas versões: individualmente ou 
como um todo. 

A este respeito, Pinto-Correia (1984: 27) propõe que as sucessivas versões de um 
mesmo romance sejam consideradas como o conjunto das realizações discursivo-tex-
tuais, admitindo-se nelas a existência de invariantes. Neste sentido, poder-se-á dizer 
que o romance em estudo tem, como denominador comum, a mágoa de uma infanta que 
quer casar, mas cujo único pretendente de que o rei dispõe é um conde, já casado e com 
família. Como é justamente esse que ela deseja, seu pai manda-o chamar e ordena-lhe 
que mate a condessa, sua mulher, e que case com a infanta. O conde regressa a casa pros-
trado e com dificuldade em contar o que se passa. Ao saber da exigência régia, a condessa 
propõe alternativas, mas, na impossibilidade de serem aceites, é salva pela súbita morte 
da infanta, na generalidade das versões, ou morre às mãos do marido.

Definida a invariante do romance, importa agora perceber a natureza do texto de 
segundo grau, o texto derivado ou o hipertexto —continuando a usar a terminologia de 



596

Ana Maria Machado

Genette—, e os processos de derivação do texto preexistente. A relação romance/conto 
que aqui nos ocupa parece aproximar-se da situação descrita por Genette, onde 

le texte B ne parle nullement de A, mais ne pourrait exister cependant tel quel 
sans A, dont il résulta au terme d’une opération que je qualifierai, provisoire-
ment encore, de transformation, et qu’ en conséquence il évoque plus ou moins 
explicitement, sans nécéssairement parler de lui et le citer (Genette, 1982: 12).

2. Articulando a definição de hipertexto com a modalidade específica agora citada, 
confirma-se que a narrativa B, o conto, não poderia existir sem a narrativa A, o romance, 
tal é a fidelidade ao seu eixo narrativo. Porém, atentando nos mecanismos de transfor-
mação que se reportam mais explicitamente à letra do hipotexto, deparamo-nos com um 
comportamento que, em função do teorizado por Genette, não é condição necessária e 
suficiente. De facto, no conto de Mário de Carvalho, é o próprio autor que aproveita o 
espaço paratextual para uma brevíssima nota prefacial onde declara explicitamente as 
suas fontes, embora as que mais se aproximam do conto sejam a portuguesa e a cas-
telhana que se encontram no Romanceiro de Garrett (1963: 81-103)2: “Esta história 
baseia-se num antigo rimance popular. Nos romanceiros de Garrett e Teófilo encon-
tram-se várias versões, com nomes diferentes: ‘Conde Alberto’, ‘Conde Alves’, ‘Silvana’, 
‘Conde Alarcos’, ‘Conde Yanno’, ‘Conde Iano’, etc… § Preferi chamar-lhe ‘O conde Jano’” 
(Carvalho, 1991: 85).

Com esta variação no protocolo mais comum da escrita hipertextual, Mário de 
Carvalho deixa o seu leitor em dúvida quanto à natureza do pacto de leitura que está a 
ser estabelecido, uma vez que com esta declaração se subverte o usual trabalho de iden-
tificação do hipotexto que o leitor é chamado a desenvolver e que, como afirma Hutchen 
(1985), na sequência de Eco (1979), é particularmente pregnante na paródia. De facto, 
para este autor, a leitura paródica seria um dos “inferential walks” que têm de ser dados 
pelo leitor, ou seja, passeios que “are not mere whimsical initiatives on the particular of 
the reader, but are elicited by discursive structures and foreseen by the whole textual 
strategy as indispensable components on the construction of the fabula” (Eco, 1972: 32). 

Não obstante a identificação do hipotexto ou do texto parodiado, haverá, no decor-
rer do conto, outras estruturas paródicas e outras intenções codificadoras a decodificar 
na “bitextual synthesis” que é a paródia (Hutcheon, 1985: 33). Resta saber que tipo de 
leitor vai ler ou reler o romance para poder compreender a dimensão paródica do conto, 
uma vez que «O Conde Jano» é igualmente legível sem o(s) hipotexto(s), embora, natu-
ralmente, perca parte do seu sentido translativo. Cabe, pois, perguntar se a paródia, ou 
melhor, se a sua identificação, não é uma prática textual de happy few.

Regressando à transgressão inicial, poder-se-á pensar que ela dá o mote para a leitura 
do conto como uma paródia do romance, uma paródia “séria”, como diria Genette (1982: 
40-41), ou, nos termos de Hutcheon, uma irónica transcontextualização favorecida pela 

2. O romance português, retocado por Garrett (1963: 81-89), será citado a partir da edição de Pere Ferré (2001). 
A “Lição castelhana” (Garrett, 1963: 91-103) corresponde à versão do Cancioneiro de Antuérpia, que será referida 
mais à frente. 
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ambivalência da etimologia do prefixo para-, de paródia, que tanto pode significar “con-
tra”, como “ao lado de” (1985: 32). 

Deste modo, para o sentido paródico concorre o paratexto titular «Conde Jano», onde 
se opera a transformação mínima que Genette (1982: 37) define como paródia stricto 
sensu, o que mostra que nem sempre existem fronteiras estanques entre as estruturas 
paródicas. Vejam-se as consequências da transformação lexical e semântica indiciada 
no jogo fonológico presente no nome do conde: passar Iano para Jano não é uma mera 
consonantização da sílaba, antes se enfatizam as ressonâncias mitológicas do nome Jano, 
que podem passar despercebidas em registos mais arcaicos, e o consequente alcance para 
o conto. Tal como lembrou Rodrigues (2006: 312), “Jano era o porteiro celestial, sendo 
representado com duas cabeças, representando os términos e os começos, o passado e o 
futuro. De fato, era o responsável por abrir as portas para o ano que se iniciava, e toda 
porta se volta para dois lados diferentes”.

Assim, tal como acontece noutros pontos do conto, também aqui Mário de Carvalho 
explora o tema dos dois caminhos, subvertidos em nenhum caminho, no tema do princí-
pio e do fim e das opções que o homem tem de tomar, ou que, muito pelo contrário, está 
impedido de escolher. Este novo sentido abre espaço para as alternativas que, em vão e 
tragicamente, Jano ensaia no conto e que não se encontravam em nenhuma das versões 
do romance, onde as opções são lineares e mecanicamente determinadas. 

Ainda no domínio das evocações mais ou menos explícitas de que fala Genette (1982: 
12), e aqui deliberadamente identificadoras do texto de partida, devem incluir-se os 
dísticos do romance citados na epígrafe de cada um dos treze capítulos que compõem 
o conto. Como nota Carmo (2012: 13), estas epígrafes foram retiradas sobretudo do 
Romanceiro de Garrett (1963: 81-111) e das versões compiladas por Braga (1982: 488- 
-556). Dir-se-ia que a sua transformação em segmentos paratextuais cumpre uma função 
didática articulada com a nota proemial. Ora, se indicar o título das versões do romance, 
por si só, não favorece a competência hipertextual, a inclusão dos versos ao longo do 
conto reduz as hipóteses de o leitor naturalizar as alusões ao passado textual e de as ler 
apenas em função da nova obra, eliminando tanto a forma como o conteúdo da paródia. 
Acrescenta-se ainda a função lúdica da inserção destes dísticos, o que, de novo, aproxi-
ma o resultado da paródia, na medida em que se joga com a inserção destes dísticos dos 
versos numa diegese que, por vezes, é completamente nova, produzindo um novo efeito 
sobre o leitor desafiado a decodificar o novo texto (Hutcheon, 1985: 22).

Além disso, do ponto de vista estético, as epígrafes trazem ao conto a toada do ro-
manceiro (Constâncio, 2004: 7) —a que Mário de Carvalho parece ter sido particular-
mente sensível e que, em outros momentos, imita—, e explicitam a presença textual da 
tradição, ao mesmo tempo que, na maior parte das ocorrências, anunciam a temática 
de cada um dos capítulos (Carmo, 2012: 16), em sintonia com o seu contexto original. 
Exceptuam-se as epígrafes dos capítulos 1-3, 5 e 10, que se afastam significativamente 
da situação inicial. As primeiras três3 encimam a transcontextualização que a paródia 
opera no episódio que o narrador antecipou à expressão do desgosto da infanta por ainda 

3. Respetivamente, “Vinde com Deus, meu bom conde / Vinde com Deus, fidalguia” (Carvalho, 1991: 87); “Entrei 
pelo paço dentro / Fazendo mil cortesias…” (Carvalho, 1991: 91); “Chorava a infanta, chorava / chorava e razão 
havia” (Carvalho, 1991: 93).
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estar solteira, ou seja, a chegada de Jano à corte, após a guerra de cruzada. No quinto 
capítulo4, é a epígrafe que dá sentido à silenciada missão dos cavaleiros referidos no final 
desta secção. E, no capítulo 105, o dístico introduz a fuga do conde, uma das ações acres-
centadas ao romance.

Estes desvios/transformações revelam uma surpreendente coerência, tanto na ex-
pansão inicial quanto na que ocorre a meio do conto e integram-se no espírito de glosa e 
de introdução de variações que marca a tradição do romanceiro, pese embora a diferença 
genológica. Como se de uma experiência literária se tratasse, ensaia-se a aplicação da 
letra do romance a novas aventuras do protagonista, deixando no ar dúvidas sobre os 
limites desta hibridação genológica, uma estratégia que, de resto, está na senda da ten-
dência que os romances pós-modernos têm para revisitar ironicamente formas anterio-
res (Genette, 1982: 235-236). 

3. De facto, a operação de transformação dominante tem uma componente fortemen-
te genológica, possibilitando que as características, tanto do romance como do conto, se 
iluminem reciprocamente, como ocorreu com o romance Adozinda, de Almeida Garrett, 
em relação ao romance tradicional Delgadinha (Carmo, 2000). Assim, neste processo de 
transposição, muito do trabalho criativo do conto concretiza-se naquilo a que Genette 
(1982: 394) chama “expansão”, um procedimento que se perfaz “non plus par addition 
massive, mais par une sorte de dilatation stylistique”. A retórica clássica chamava-lhe 
“amplification par ‘figures’ (introduction de figures dans un hipotexte réputé littéral) et 
par ‘circonstances’, c’est à dire par exploitation (description, animation, etc.) des détails 
seulement nommés ou impliqués dans un hipotexte réputé concis ou laconique.”

No conto, esta operação consiste no desenvolvimento das potencialidades do roman-
ce, na marcação do perfil das personagens, ou ainda na introdução de sentidos novos. 
Resta saber se todos estes aspetos são também legíveis em chave parodística.

Entre as componentes identificadoras de um romance —natureza narrativo-dramáti-
ca, curta extensão, sintagmas lexicalizados, versos de dezasseis sílabas divididos em dois 
hemistíquios e rima assonântica (Pinto-Correia, 2003: 21-25)— o que mais se distingue 
na transposição para o conto é, naturalmente, a amplificação relativa das diferentes cate-
gorias da narrativa, articuladas, de quando em vez, com ecos da sonoridade do romance, 
não apenas pela sua citação, como se viu antes, mas pelo recurso a arcaísmos (v.g., “tor-
to” —Carvalho, 1991: 102), assinalando as origens remotas do género, ou a fórmulas 
usadas no romance (v.g. “calai-vos que casado é” —Carvalho, 1991: 99) ou criadas pelo 
autor do conto (v.g “Luto, luto pela senhora infanta, que esta noite se finou” —Carvalho, 
1991: 131). Ainda assim, este processo de importação está genologicamente limitado 
e, neste ponto, se se excluir a extensão e a versificação, é possível identificar um deno-
minador comum entre os dois géneros, não se tratassem ambos de diferentes formas 
do conto genericamente entendido. Vejam-se os traços relativamente consensuais que 

4. Cf. “Eis manda chamar o conde / da sua parte e da filha” (Carvalho, 1991: 101).
5. No romance, o dístico “Foi-se embora o conde Jano, / Muito triste que ele ia…” (Carvalho, 1991: 119) repor-
ta-se à saída do castelo após a ordem de morte dada pelo rei, enquanto no conto se refere a fuga do conde da sua 
própria casa para evitar o assassinato da mulher.
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Goulart (2004: 8) menciona a propósito do conto: ficcionalidade, narratividade, brevida-
de, condensação, intensidade do assunto, despojo do supérfluo, unidade de efeito. Ora, 
se considerarmos a expansão narrativa do romance, verificamos que os acrescentos de 
Mário de Carvalho introduzem coerências onde o romance deixava dúvidas, procuram 
verosimilhanças que substituam explicações maravilhosas, densificam as personagens, 
explorando os dilemas em que se encontram, favorecendo justamente a intensidade de 
assunto e a unidade de efeito.

Em toda esta complexificação, parece-nos que a relação hipotexto/hipertexto também 
fica marcada por estratégias de parodização, na medida em que o narrador do conto olha 
para o romance com um distanciamento crítico irónico, visível na ficcionalização dos bas-
tidores do enredo e na amplificação de ações que não se compadecem com a brevidade do 
romance. De certa forma, o conto problematiza as decisões e os conflitos que o romance 
sumariamente aflora e que, no conto, são simultaneamente partilhados e dramática e 
individualmente vividos, tornando-o mais irónico, mas também mais tenso e amargo.

Destes processos transpositivos, a reparação a que o conto procede diante de trechos 
de maior incoerência revela um autor atento aos estranhamentos que o romance susci-
ta, em parte devido à sua brevidade, e com os quais o conto não se compadece. É, por 
exemplo, o caso da imprecisão da relação espacial entre o paço régio e o palácio condal. 
Se o “– ‘Inda agora vim do paço (...)” (Ferré, 2001: 333)6, proferido pelo conde quando 
o rei o chamou à corte, pode ser lido hiperbolicamente, já o facto de, na cena seguinte, 
el-rei bater a uma porta do palácio do conde (o texto não diz qual), perguntando-lhe se já 
matara a condessa, deixa dúvidas quanto à sua verosimilhança espacial. No conto, apesar 
de o espaço continuar a ser indefinido, opera-se uma translação espacial, corrigindo a 
cartografia: quando o rei aguarda o regresso do conde na sua torre de menagem, vê “o so-
lar de Jano [que] figurava um ponto mal discernível na paisagem” (Carvalho, 1991:109). 
Embora o rigor não seja muito maior, a situação relativa dos dois edifícios torna viável 
a rápida deslocação, mesmo assim, no conto, dilatada no tempo, de acordo com uma 
expressão temporal concreta: “Ainda não há uma semana” estivera no paço (Carvalho, 
1991: 106). Dir-se-ia que estas expressões espaciotemporais contêm um efeito de real 
e restituem uma verosimilhança a que as versões do romance nem sempre respondem, 
sinalizando na transposição os protocolos de escrita de cada um dos géneros.

Também do ponto de vista do tempo histórico, o romance enfrenta vazios endémicos. 
Embora «Conde Iano» possa ser enquadrável nos romances históricos, a sua referencia-
lidade perdeu-se nos tempos e não deixou rasto na superfície do texto7. O autor textual 
do conto, de novo sensível a esta ausência, preenche o vazio do romance para que remete 
o “– ‘Inda agora vim do paço (...)'” (Ferré, 2001: 333), com os três primeiros capítulos 
que operam uma recontextualização cuja historicização transforma o herói num cruzado 
recebido em glória na corte, numa alusão factual plausível (Marinho, 1996: 261) que 
permite situar a diegese na época das cruzadas, entre os séculos XI (1096) e XIII (1270), 

6. Pela razões antes aduzidas, o confronto será feito apenas com esta versão.
7. Refiro-me sobretudo ao romance português retocado por Garrett, a versão de que mais se aproxima o conto. 
Nalgumas das versões compiladas por Teófilo Braga, pelo contrário, encontram-se referências, por exemplo, aos 
reis de Castela, de Hungria ou de Marrocos (1982: 500, 509, 524), o mesmo acontecendo nas versões editadas por 
Ferré (2001: v.g., 431-432, 438-440). 
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alargando-se assim o tempo da diegese que, no romance, se inicia prototipicamente per-
to do clímax (Ferré, 1987). 

Em relação ao espaço, o único topónimo que o conto introduz diz respeito à origem da 
condessa: “casado venho da Hungria” (Carvalho, 1991:94), o que, para Rodrigues (2006: 
309) poderia ser lido como referência à nação que, até 1526, barrava o avanço turco. 
Porém, esta data não se afigura compatível com a referência às cruzadas, comprome-
tendo a plausibilidade da alusão. Dada a coincidência entre a presença da Hungria no 
conto e nas versões castelhana e inglesa, editadas por Garrett (1963: 92-93, 105), poderá 
pensar-se numa mera importação ou num efeito paródico, pois, ironia do destino, nessas 
versões, a infanta recusara-se a casar com um pretendente da Hungria.

Ao contrário do que é usual nesta relação hipo-hipertexto, desta feita é o conto que 
confunde o momento do casamento de Jano. No romance, o conde afirma ter casado “Já 
passa mais de ano e dia!” (Ferré, 2001: 83). Resta saber se esta fórmula deve ser inter-
pretada literalmente ou como expressão genérica sem conteúdo exato; pelo menos, a isso 
somos inclinados quando a confrontamos com o plural na referência aos filhos de Jano 
(Ferré, 2001: 332) que, noutro momento, é substituído por apenas uma criança de colo 
(Ferré, 2001: 333, 335) e, noutras versões, por três ou dois filhos. No romance, a quan-
tificação numérica não carece de grande precisão, pois tem um valor mais simbólico do 
que literal. O conto, por seu turno, não refere o ano do casamento, mas, pelo número de 
filhos que se atribuem ao conde, é possível inferir que ocorreu antes da sua ida para a cru-
zada. Apesar disto, a cronologia permanece difusa, pois, quando a infanta o censura por 
não ter cumprido a promessa, o conde diz, numa outra eventual notação formular, que 
“passaram anos e anos” (Carvalho, 1991: 94). A ser assim, estranha-se o “lenço de seda 
vermelha que o conde lhe [à infanta] ofertara em arras antes de partir para a Cruzada” 
(Carvalho, 1991: 99). Então, o casamento teria sido posterior a esse momento, o que 
não se coaduna com o que Jano diz terem sido “promessas de menino” (Carvalho, 1991: 
110). Enfim, a manutenção quase risível desta série de incongruências, num conto que 
busca introduzir na matéria do romance referências necessárias ao seu leitor, afigura-se 
mais um processo de distorção paródica, não do romance, que é feito destes ziguezagues, 
como se viu, mas da chave hipertextual que tem vindo a ser usada na transposição do 
«Conde Iano», coincidindo ludicamente os modelos hiper e hipo no texto de chegada. 
Ora, se as notações espaciotemporais não são relevantes no romance, já o conto carece 
de balizas que deem coerência às relações entre as personagens e seus domínios e, quan-
do prescinde delas, fica-se na dúvida se se tratará de uma distração ou de uma imitação 
irónica das incoerências internas e das variantes que as diferentes versões oferecem.

Uma outra forma de recontextualização ocorre também na antecipação, no conto, do 
que poderá vir a ser a causa mortis da infanta. Recusando-se a intervenção do maravilho-
so cristão na sua morte —“(…) / Pelos males que fazia; // descasar os bem casados, / coisa 
que Deus não queria” (Ferré, 2001: 335)—, desde o primeiro capítulo que a personagem 
é apresentada com uma “tosse, intermitente e seca” (Carvalho, 1991: 88) e esta sua fra-
gilidade atravessa todo o conto (Carvalho, 1991: 88-89, 92, 94, 98), tornando a sua mor-
te natural e não uma consequência de um castigo divino. Deste modo, a secularização,  
operada por uma substituição de motivações, ou seja, por uma transmotivação (Genette, 
1982: 409-410), sinaliza, também ela, a chave em que se há de ler o conto, ao mesmo 
tempo que cria uma expectativa que diverge do romance.
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No confronto das características genológicas de cada um dos textos, são muitas claras 
as diferenças entre o romance, que se define como dramático-narrativo, por oposição 
ao conto, que inclui outras modalidades do discurso, como seja a descrição tanto do es-
paço como das personagens, um domínio em que o conto parece dar corpo ao que, no 
romance, quase se reduz a uma voz e a brevíssimos apontamentos sobre as emoções 
de personagens sem rosto. Nesta operação, o conto veste os esquissos expressivos, mas 
sintéticos, e expande a sua caracterização psicológica através de novas ações, como já se 
viu a propósito da infanta.

Com a exceção do conde, o anonimato das personagens é comum aos dois géneros, 
conferindo a ambos uma feição universalista. Já  à concentração de personagens no ro-
mance, onde estão reduzidas a quatro, contrapõem-se a sua multiplicação no conto e os 
paralelismos que entre elas se podem traçar. Tirando partido da simbologia do número 
três e sete, frequentes no romanceiro, também no conto, três cavaleiros replicam os três 
monges iniciais: neste grupo, dois monges escoltam um mais velho, o conselheiro régio, 
e, do outro grupo, dois acompanham o sargento que executa as ordens do rei. O poder ré-
gio expande-se assim pelos braços consultivo e executivo, desenvolvendo-se a ação tirâ-
nica mostrada e dita no romance (Ferré, 2001: 333 e 334, respetivamente). Também nas 
três tentativas de fuga, o conde se debate sucessivamente com três tipos de oponentes: o 
mesmo “sargento do rei (…), rodeado de besteiros” (Carvalho, 1991:120), “sete cavaleiros 
com lanças a pique” (Carvalho, 1991: 121) e um estranho jogral (Carvalho, 1991: 123). 

Em todas estas personagens, o autor textual amplia o sentido da prepotência régia 
que se desdobra em várias manifestações e num desenho cuja complexidade contrasta, 
no romance, com a aceitação quase imediata do desejo da infanta. Assim, a breve hesita-
ção do rei (“Sem saber que lhe diria” —Ferré, 2001: 333), circunscrita ao plano familiar, 
é dramatizada e expandida, no conto, com a consulta de seu antigo ministro, um dos três 
monges que chegam ao paço. Porém, sinalizando o abuso do poder régio, “O velho mon-
ge (…) logo entendeu que el-rei não precisava de conselho, mas de fiador…” (Carvalho, 
1991: 102) e, como tal, convoca a razão de estado, o único argumento que podia ir ao 
encontro da vontade do rei e resolver o eventual dilema. Na réplica desta cena —a visita 
do conde ao bispo—, a frouxidão do religioso é ainda mais notória, pois não quer hos-
tilizar o rei nem Jano, o seu potencial sucessor e, na atitude que o conde considera “um 
arremedo de Pilatos”, todo o seu discurso reflete “um medo visceral a el-rei” (Carvalho, 
1991: 115).

Se a amplificação da tirania régia dá lugar a cenas e a diálogos que a demonstram e 
que introduzem uma nota de evidente crítica social, também a arrogância classista se 
afigura um “passeio inferencial” (Eco, 1972: 32) desenvolvido a partir dessa prepotência 
e visível tanto no modo como a infanta repele os seus subalternos —sejam o besteiro 
(Carvalho, 1991: 88), ou a aia (Carvalho, 1991: 95)—, como na intolerância do conde 
face à ordem do sargento (Carvalho, 1991: 106), intensificando-se, assim, a ironia criti-
camente destrutiva (Hutcheon, 1985: 32) com que são olhadas as relações sociais, que no 
conto se descobrem face ao silêncio do romance. 

A tirania repercute-se ainda nos braços armados do rei, os quais cercam o conde, des-
de o momento em que Jano devolve ao bispo a bacia destinada à cabeça de sua mulher, 
para logo a receber de volta das mãos da patrulha que o alcança (Carvalho, 1991: 115), até 
ao cerco que lhe é sucessivamente movido nas três tentativas de fuga ao seu destino. E se 
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a perseguição militar pode ser lida como uma extensão do poder régio, o facto de barrar 
sistematicamente os movimentos do conde confere uma dimensão trágica à vã fuga do 
homem condenado. Enquanto nos dois textos, a ausência de solução se expressa no con-
fronto entre os condes, uma vez que as propostas da condessa não são exequíveis (Ferré, 
2001: 334 e Carvalho, 1991: 127-128), ao diálogo do casal, o conto antecipa a má-cons-
ciência do conde por abandonar os filhos, ameaçados de morte pelo rei, e as condenações da 
sua fuga. Este sentido, que Sequeira (2002: 290) identifica como um tema da preferência 
de Mário de Carvalho, é reiterado pelo modo como os sentimentos, comuns ao romance, 
se associam à teatralidade dos gestos do conde —tanto no episódio da fuga, como no ca-
pítulo final (Carvalho, 1991: 119-124, 131)—, homem trágico vergado sob o peso de um 
destino a que não consegue escapar, uma metáfora da subjugação total e da impotência.

Com a introdução de um jogral híbrido, que o conde encontra durante a sua fuga, o conto 
encaminha-se para o fantástico pelo temor que esta figura inspira e pelas dúvidas que con-
voca quanto à sua identidade (Todorov, 1970), não só pelo conhecimento transcendente 
que manifesta, mas também pelo movimento da espada e suas partes, incompatível 
com as leis da gravidade, pela impossibilidade de conciliar eventuais suspeitas de um 
ser demoníaco com a passividade com que aceita a benzedura de Jano (Carvalho, 1991:  
123-124), e, sobretudo, pela sua função simultaneamente crítica —“Grande e rara  
desonra é entre a moirama desamparar mulher e filhos”— e destinadora —“Para diante 
não há mais caminho, senhor cavaleiro…” (Carvalho, 1991: 123). Por outro lado, neste 
anúncio da condenação que pende sobre Jano, a intervenção do jogral aproxima-se 
também do coro da tragédia. Neste concerto, pese embora a racionalidade do seu discurso, 
persiste a irracionalidade da personagem e a incompreensão que gera no conde, que lhe 
lança um “Quem és tu?” (Carvalho, 1991: 124) que, pelo desgoverno em que Jano se en-
contra, ganha laivos metafísicos. Ainda assim, esta intrusão do fantástico a tematizar 
os limites da ação e do conhecimento humano e a enfatizar o universo solvente em que 
se move o conde não parece comprometer a racionalidade dominante nos processos de 
transposição do romance para o conto, patente, entre outros aspetos, no esforço de dotar 
a narrativa de uma verosimilhança que o romance nem sempre contempla.

4. Nesta análise dos procedimentos de expansão, cumpre ainda mencionar o mecanis-
mo transposicional da valorização (Genette, 1982: 513), integrado na transvalorização 
enquanto “opération d’ordre axiologique sur la valeur explicitement ou implicitement at-
tribué à une action ou à un ensemble d’actions: soit, en général, la suite d’actions, d’atti-
tudes et de sentiments que caractérise un ‘personnage’ ”. Ora, é no termo positivo desta 
transvalorização axiológica que se insere o processo usado em relação à condessa, a gran-
de figura do conto, responsável por um momento de ironia trágica, na sua incompreensão 
do sentido da bacia dourada e na sua falsa interpretação como um presente do rei. Numa 
outra vertente, o conto amplifica as acusações de aleivosia e de cobardia que, no roman-
ce, a personagem dirige ao marido (Carvalho, 1991: 87), censurando agora o patético 
Jano por não ter enfrentado o rei (Carvalho, 1991: 128); do mesmo modo, as alternati-
vas que, no romance e no conto, a condessa lhe sugere dão lugar a um comportamento 
de grande frieza e dignidade, pois é ela que conduz o conde ao patíbulo, lhe dá o alfange e 
o encoraja e deixá-lo cair, numa singular variação da intenção de suicídio que se lê numa 
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versão manuscrita de Almeida Garrett (Ferré, 2001: 337)8. A teatralidade dramática da-
quele gesto dissolve-se numa irónica intervenção do narrador junto do leitor: “sabeis 
como”. Na cena quase final, o contraste entre esta condessa dominadora e um Jano flébil 
é flagrante e, de novo num jeito parodístico, se assiste à despersonalização corrosiva do 
cruzado e do mito que representa. 

O desfecho, eventualmente inspirado no Cancioneiro de Antuérpia, de c. 1547 (Carmo, 
2012: 14; Méndendez Pidal, 1945: 108-115; Garrett, 1963: 91-103)9, mantém a linha 
de racionalidade que domina o conto, tanto na referência à morte da infanta, como na 
consequente supressão da intervenção maravilhosa da criança de colo que, no romance 
mais próximo do conto, anunciara a punição divina da infanta. Quanto a Jano, vencido 
pela vida, volta à corte sem alma, alheado do mundo, mas fiel ao seu rei.

5. Confrontados os principais pontos de contacto entre o hipotexto e o hipertexto, 
conclui-se que, nos processos de transposição observados a partir de Genette, domina o 
desenvolvimento/ampliação, sendo as supressões escassas e sobretudo associadas ao ma-
ravilhoso que o autor textual enjeita e ironicamente transmotiva, no exercício de racional 
distância crítica que move a transposição paródica e que tem subjacente o mecanismo de 
re- ou de transcontextualização que também lhe é inerente (Hutcheon, 1985: 32), aqui 
com particular relevo na correção de fatores de estranhamento presentes no romance. 

Nesta transposição, não só as personagens são densificadas, explorando-se os dile-
mas com que se confrontam, através da adição de novas personagens e situações narrati-
vas (consultas, fugas, perseguições, propostas), como boa parte das ampliações radicam 
em referências sumárias do romance. Outras vezes, mas em menor grau, preenchem-se 
vazios ou encontram-se soluções para imprecisões, ou ambivalências textuais.

Não se tratando de uma reescrita histórica, o conto revela pontos de contacto com 
alguns dos processos do romance histórico, muito particularmente na atitude crítica e 
irónica que subjaz à escrita do romance histórico pós-moderno, tanto na imitação dis-
tanciada de processos narrativos, como ao desmontar crenças ou narrativas que a tradi-
ção firmou, ao veicular a denúncia dos dominadores, ou ao mostrar os excessos da polí-
tica de casamentos e da figura do cruzado. Porém, o conto difere deste enfoque porque 
não são os dominados que ouvimos, mas sim a voz de um narrador que, em momentos 
que o romance tradicional não contempla, não se priva de sublinhar as relações de poder 
e de dominação que ligam rei, infanta e conde aos seus subalternos e que acabam por 
subjugar Jano e sua mulher.

O modo como esta reescrita se processa não só gera um texto novo, como lê o tex-
to-fonte com um olhar distanciado e crítico que se afigura compaginável com a paródia: 
do ponto de vista formal, pelos mecanismos de transformação e pelas citações de frag-
mentos do hipotexto; do ponto de vista do conteúdo, pelo olhar distanciado com que o 

8. Segundo indicação de Ferré (2001: 336), o texto encontra-se “entre as páginas 28-35 e 38-41, no Cancioneiro de 
Romances, Xacaras, Solaos, depositado na Sala Ferreira Lima da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.”. 
Cf. os vv. 46-47: “Dai-me cá essa toalha, / que me quero eu enforcar, / pouparei a meu marido / o crime de matar.” 
(Ferré, 2001: 337). Observe-se que, como na maior parte das versões portuguesas, o suicídio é evitado pelo anún-
cio da morte de dona Silvana.
9. Nesta versão, o conde estrangula a condessa e faz parecer que se tratou de uma morte natural.
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romance é lido e criticamente desconstruído, sobretudo ao nível da intriga, das persona-
gens e da ideologia. 

Nesta síntese bitextual, a paródia do romance tradicional complexifica a sua lineari-
dade narrativa e, do ponto de vista genológico, revela as possibilidades que o conto per-
mite: na ampliação do palco social, na irradiação da autoridade que ironicamente revela 
as motivações que movem as personagens, na desocultação das relações de poder que 
entre elas se entretecem, nas arrogâncias classistas e na dissolução do maravilhoso em 
prol do fantástico.
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