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“O rei Salomão amou muitas mulheres 

estrangeiras: a filha do Faraó e além disso 

moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e hititas. 

Eram oriundas de povos de quem o Senhor 

dissera aos filhos de Israel: “Não tomareis deles 

mulheres para vós nem eles se casarão com as 

vossas, porque certamente haviam de perverter os 

vossos corações, arrastando-os para os seus 

deuses”. Foi precisamente a estes povos que 

Salomão se ligou por causa dos seus amores. Teve 

setecentas esposas de sangue nobre e trezentas 

concubinas. Foram as suas mulheres que lhe 

perverteram o coração”. 

 

1Reis, 11, 1-4 

 

“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno 

recuerda y cómo recuerda para contarla.” 

 

Gabriel García Márquez, 

Vivir para contarla 
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 A narrativização do Passado começou – se se excluir a historiografia clássica 

– com o despontar das monarquias europeias ou com a necessidade de perpetuar a 

memória de determinadas casas feudais . Os estudos sobre a cronística real 

francesa feitos por Spiegel dão conta da existência da componente manipulatória 

do passado implicado nesse processo . 

 No âmbito peninsular, a produção histórica nobiliárquica e régia foi 

pautada pelas mesmas directrizes. Os estudos importantes de Georges Martin 

confirmam que o modus narrandi de um determinado acontecimento varia de 

crónica para crónica e que essa variação está intimamente agregada a uma difusão 

propagandística das ideologias e políticas da coroa ou de outras entidades do 

poder. O exemplo mais flagrante é obviamente Afonso X, que entre a sua enorme 

produtividade regista três obras de carácter historiográfico: A General Historia, e 

duas versões da Estória de España, a Versão Concisa, redigida por volta de 1274, e a 

Versão Crítica, escrita nos últimos anos do reinado de Afonso X e que corrige 

importantes aspectos formais e ideológicos da anterior. Durante o reinado dos seus 

sucessores, a matriz alfonsina da Estória de España foi submetida a uma reescrita 
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que resultou naquela que hoje é conhecida como Versão Amplificada da Estoria de 

España, editada por Menéndez Pidal sob o nome de Primera Cronica General.   

 Este trabalho terá como objecto de estudo uma breve narrativa presente 

nestas (e noutras) obras de natureza historiográfica a que se convencionou chamar 

Lenda da Condessa Traidora.  

  Longe de se constituir como uma representação fiel da realidade histórica, 

esta estória, apresenta inúmeras incoerências que tornam apelativo o seu estudo e 

que possibilitam uma reflexão sobre a natureza e os processos de criação da 

representação historiográfica. A nível temático, este texto, que se centra, numa 

primeira instância, sobre as desventuras matrimoniais do segundo conde de 

Castela, permite aceder também a uma representação da figura feminina, 

exclusivamente conhecida através da palavra masculina1, e que neste texto 

desempenha um papel assumidamente negativo.  

 Antes de se iniciar o estudo da Lenda propriamente dito, parece necessário 

fazer algumas considerações de carácter teórico-metodológico, que servirão de 

traves-mestras para a orientação deste trabalho. 

   

 Desde os anos setenta do século passado que a reflexão sobre a produção de 

discurso histórico sofreu uma inflexão no que respeita à relação complexa entre os 

conceitos de história, realidade, verdade2, verosimilhança, narrativa, ficção. 

Relação complexa, não só pela dificuldade de estabelecer fronteiras definidas entre 

cada um dos conceitos, mas também pelas dificuldades suscitadas pela indefinição 

concreta e total de tais conceitos, que, de um modo ou de outro, vão 

permanecendo flutuantes e sujeitos a diversas interpretações e re-definições. 

  Até há bem pouco tempo, a equação formada por tais conceitos não 

levantava qualquer tipo de problemas, já que a relação entre realidade e Dichtung 

não era em si mesma problemática. A generalidade de opiniões tendia a considerar 

                                                 
1 Duby, 1989, chama insistentemente a atenção para este facto, no âmbito da cultura medieval. 
2 A imposição de um conceito judicativo a um texto é só por si reveladora do tipo de intenções de que 
tal texto é portador. Ver White, 1987, p. 4 
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a produção textual histórica como reprodutora fiel da realidade, ou pelo menos a 

apenas valorizar o discurso histórico como veículo para o conhecimento do 

passado. Esta concepção parte de um entendimento vago de conceitos como o de 

verdade e de verosimilhança. Uma narrativa que não possua elementos 

contraditórios tanto internos como externos poderá ser considerada como 

verosímil. O problema surge quando se faz coincidir o efeito resultante dessa 

verosimilhança com a noção de “verdade histórica”. Como tal, qualquer troço 

textual que, de um modo ou de outro, não satisfizesse esta condição, era olhado 

com desconfiança por parte dos estudiosos vinculados a esta atitude “documental”. 

Tal entendimento do labor historiográfico estaria relacionado com o preconceito 

relativo ao relato histórico medieval, uma vez que este incorpora, sem qualquer 

pejo, diversos tipos de relatos que não satisfaziam esta condição essencial: o de ser 

um texto “verdadeiro”. 

 As alterações produzidas no enquadramento perceptual da História 

surgiram após o aparecimento de mudanças fundamentais no campo da linguística 

e nos estudos literários. Beneficiando das mudanças conceptuais que o trabalho 

pioneiro de Sausurre trouxe, (como por exemplo o fim da correlação directa entre 

o signo linguístico e a realidade que este representa), e com outras contribuições 

preciosas que vão desde a semiótica ao desconstrucionismo, passando 

inevitavelmente pelo estruturalismo e pós-estruturalismo e pela antropologia 

cultural3, de um modo mais ou menos radical, a escrita historiográfica passou a ser 

entendida, antes de mais, como um enunciado. O discurso histórico é, acima de 

tudo, entendido como uma praxis discursiva e é como tal que deve ser encarado.  

 A colocação da historiografia sob a alçada da discursividade fez brotar, 

como não podia deixar de ser, outro tipo de problemas, dependentes do 

distanciamento que, a partir de então, se estabeleceu entre texto, história e 

realidade: se, como diz a estudiosa Gabrielle Spiegel, a história é “a subset of a 

larger linguistic community”, que usa uma linguagem específica para se exprimir, 

então a história “cannot transparently reflect the world”. Assim, o acesso ao 
                                                 
3 Spiegel, 1997, dá conta e analisa cada uma destas contribuições. 
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conhecimento directo da realidade revela-se impossível, já que esse acesso só existe 

através da mediação desta estrutura autónoma, com regras próprias que é a 

linguagem4. O facto encontra-se protegido por um tecido coeso e impenetrável de 

signos linguísticos que, devidamente organizados, se constituem como as estruturas 

operativas do conhecimento humano5. Ao reconhecimento da importância da 

estrutura linguística no processo epistemológico, Gabrielle Spiegel chamou 

“Linguistic Turn"6. Esta perspectiva não implica naturalmente uma negação da 

existência da realidade, mas simplesmente um questionamento sobre o 

conhecimento possível dessa mesma realidade. 

 Uma primeira consequência da aplicação do “Linguistic Turn” tem que ver 

com a questão da verdade/falsidade da semântica textual. Considerando a 

realidade como inatingível sem a mediação linguística, a oposição entre factos 

históricos e construções ficcionais, tão importante para a concepção tradicional da 

historiografia, deixa de fazer sentido. A objectiva deixa de procurar incidir sobre a 

realidade histórica para além do texto, para se deter na focalização do texto em si. 

Uma vez que a historiografia se configura, acima de tudo, como um discurso de 

características assumidamente narrativas7, o estudo da historiografia enquanto 

objecto literário pode ver a sua pertinência confirmada sob este ponto de vista 

alternativo e deixar de ser encarado como secundário.   

 É necessário, no entanto, manter uma perspectiva equilibrada no que 

respeita à relação do texto com o mundo exterior, perspectiva essa que Spiegel 

baptizou com a designação de “social logic of the text”8 e que implica uma 

conciliação entre as especificidades da historiografia enquanto texto discursivo e as 

condicionantes externas que envolvem a produção/recepção desse texto. Spiegel 

chama a atenção para duas condicionantes contextuais que se revelam 

                                                 
4 Spiegel, 1997, p. 47. 
5 Spiegel, 1997, p. 4, sobre deste assunto diz que “that what we experience as “reality” is but a socially 
(i.e. linguistically) constructed artifact or “effect” of the particular language systems we inhabit.”.  
6 Spiegel, 1997, p. 29. 
7 White, 1978, p. ##. 
8 Spiegel, 1997, p. 53. 
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estruturantes fundamentais da historiografia medieval: a tipologia e a genealogia9.  

 Porém, se o acesso directo aos factos relatados não nos é facultado, uma vez 

que o texto se interpõe entre o ser humano e a realidade, este permite aceder a 

informações mais subtis, relacionadas com o contexto de produção da obra, e que 

de um modo mais ou menos consciente intervêm na constituição do texto.  

 Porque produzido em determinadas circunstâncias sociais, por um 

determinado sujeito (singular ou plural) que, inevitavelmente, é um resultado de 

uma determinada weltanschauung, a história escrita – a historiografia – está 

embuida (intencionalmente ou não) das concepções políticas, sociais, estéticas 

desse redator. E é exactamente sobre as condições de produção/recepção da escrita 

que a janela do texto historiográfico deixa entrever um laivo de realidade. Porque 

o modus narrandi depende destas condições aprioristicamente firmadas. A partir do 

momento em que a História se torna narrativa – e como se sabe é esta a forma 

privilegiada do discurso histórico – está automaticamente a veicular uma 

determinada mundividência.  

 É essa a conclusão tirada por Hayden White ao analisar, sob o ponto de 

vista da narratividade, várias formas de texto histórico, como são os anais, a 

crónica e a história. Este estudioso conclui que a narratividade implica sempre 

uma discursivização da realidade. Ao contrário do modelo analístico, que não 

pressupõe um destacamento de um acontecimento em particular,  de entre aquele 

que recolhe, e onde “social events are apparently incomprehensible as natural 

events (...) they seem to have the same order of importance of unimportance”10, as 

formas que utilizam processos narrativos (a crónica e a história) surgem de uma 

necessidade  “to rank events with respect to their significance for the culture or a 

group that is writing its own history”11. Uma estruturação deste tipo implica que 

para a redacção do texto concorram uma série de factores condicionantes, como o 

efeito pretendido do produtor sobre um determinado receptor, singular ou 

                                                 
9 Spiegel, 1997, pp. 91-93 e 99-110. 
10 White, 1987, p. 7. 
11 White, 1987, p. 10. 
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colectivo12. Sob pena de reducionismo, é pois impossível considerar uma 

determinada obra historiográfica como verdadeira ou falsa. E isto é tão válido para 

o discurso historiográfico contemporâneo como certamente o era para o discurso 

historiográfico medieval.   

 Numa sociedade tradicionalista em que a antiguidade era por si só sinal de 

distinção e os costumes tinham força de lei na sociedade13, é natural que o 

exercício da representação histórica se revele de particular importância. A história 

serve pois como auctoritas insubstituível na afirmação de um determinado poder. 

Neste sentido, não é de estranhar que os redactores medievais optem por incluir 

no seu texto milagres, lendas e mitos, se esta inserção se revelar profícua para as 

suas necessidades e objectivos, pois a identificação entre verdade e realidade e 

falsidade e ficção surge apenas na modernidade. Porém, na Idade Média, estes 

conceitos são muito mais flutuantes e num tipo de literatura que se assume como 

exemplar ou que tem objectivos propagandísticos, a verdade factual é menos 

importante que o conceito de verosimilhança.14. 

Portanto, esta visão didáctica da literatura aliada à tutela autoritária que o passado 

exerce sobre o presente conduz à necessidade de manipular esse mesmo passado. 

Assiste-se pois como que a uma inversão do fluxo temporal: a busca e escrita do 

passado era guiada por imperativos actuais15, que se prendiam não só com uma 

necessidade de legitimação, mas também com uma necessidade de educação, que 

atravessavam toda a literatura medieval.  

                                                 
12 White, 1987, p. 22.  
13 Spiegel, 1997, p. 84, “ medieval social life was governed by custom, that is, historical precedent.(...) 
As custom, social practise was both legitimized and made prescriptive: because it was customary it was 
ipso fact good, and because it was good, to be followed”. 
14 Fleischmann, 1983, pp. 305 – 306 alude à dificuldade de se distinguir claramente, mesmo após a 
aplicação de uma série de critérios, entre facto e ficção. Um dos problemas reside precisamente na 
discrepância do entendimento destes dois conceitos, já que “medieval storytellers did make a clear 
distincion – for them – between real events and fiction, but (...) conception of real events, that is of 
history, was not the same of the storytellers of later periods”. 
15 Spiegel, 1997, p. 86. Como exemplo concreto, e oriundo do mundo peninsular, pode citar-se ainda 
o texto inicial da Versão Amplificada: “Hinc per preterita quisquis uult scire futura (PCG, p. 2 /E1 f. 
1v). 
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 Ligado a este cariz pedagógico da literatura produzida durante a Idade 

Média está o estatuto verdadeiramente reverencial conferido à palavra escrita16. 

Como exemplo sintomático da importância que a palavra detinha nestas 

sociedades, pode citar-se o prólogo da Versão Amplificada da Estória de Espanha e 

que constitui um verdadeiro encómio da palavra escrita, arma fundamental na luta 

contra o esquecimento, pois “ca si por las escrituras non fuesse, qual sabiduria o 

engenno de omme se podrie nenbrar de todas las cosas passadas, aun que no las 

fallassen de nueuo que es cosa muy mas graue?”17.    

  

  Traçado em linhas muito gerais um enquadramento teórico sempre 

necessário, cumpre agora dirimir os objectivos e as linhas orientadoras deste 

estudo. Tendo em conta o que ficou dito, este trabalho não se preocupará, em 

estabelecer correspondências, como se viu difíceis de antingir, entre uma realidade 

histórica e o relato ficcional conhecido por Lenda da Condessa Traidora. Seguindo a 

proposta de aproximação ao texto historiográfico feita pela estudiosa Gabrielle 

Spiegel, sob a designação de “Social Logic of the Text”, já anteriormente 

explicitada, a Lenda da Condessa Traidora será trabalhada sob dois aspectos 

essenciais: o texto e o contexto. 

 O exame da Lenda no seu aspecto textual teve por base sobretudo o estudo 

aturado das personagens, da sua dinâmica de funcionamento, bem como da sua 

contribuição para a estruturação da narrativa.  

Já o estudo das circunstâncias que presidiram às diferentes redacções e que 

vinculam cada uma elas a uma determinada perspectiva implicou uma investigação 

histórica, não sobre a época supostamente retratada no texto, mas sobre o período 

durante o qual foi redigida. Essa leitura foi posteriormente conjugada com a 

anterior, dedicada à análise da Lenda sob um ponto de vista ficcional. 

                                                 
16 O cristianismo é uma religião do Livro. A importância da palavra escrita não deve ser alheio 
certamente a este facto. 
17 PCG, p. 3b/E1, f. 2r. 
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 Uma vez que a Lenda da Condessa Traidora existe disseminada por diversos 

testemunhos, os quais apresentam divergências inevitáveis, e para que o estudo 

destas duas vertentes do texto se revelasse profícuo, pareceu necessário reunir um 

corpus considerável de diferentes crónicas e apresentar um amplo quadro 

comparativo das diferentes versões da lenda. Sem o estudo rigoroso dessas 

mudanças e dessas transformações seria impossível entender e explicitar as 

condicionantes e os propósitos que se escondem por trás das sucessivas reescritas 

da lenda. 

 A escolha das versões obedeceu a um critério cronológico, mas também a 

um critério de parentesco existente entre as várias obras da historiografia 

peninsular em que se integram. Assim sendo, e por se tratar do testemunho mais 

antigo que incorpora a Lenda da Condessa Traidora, a Crónica Najerense, fonte latina. 

representa uma escolha óbvia. Para além desta, foi escolhida mais uma fonte 

escrita em latim, fundamental para a compreensão da historiografia vernácula da 

Península Ibérica: o De Rebus Hispaniae do arcebispo toledano dom Rodrigo 

Ximénez de Rada. Dada a utilização desta obra como substrato primordial para a 

redacção das crónicas afonsinas, a versão da Lenda da Condessa Traidora que nela 

consta é, pois,  indissociável das versões posteriores, afectas ao trabalho do rei 

Sábio.  

 A produção historiográfica alfonsina foi sem dúvida crucial para o 

desenvolvimento da historiografia peninsular em língua vulgar, prestando-se a 

inúmeros aproveitamentos posteriores. Se foi a versão retoricamente amplificada, 

retocada já no tempo do seu herdeiro, Sancho IV, que veio a constituir-se como 

fonte importante para a historiografia portuguesa, a Versão Crítica afirma-se como 

o texto que melhor atesta a última fase do pensamento alfonsino. Observar de que 

modo o texto relativo à Lenda da Condessa Traidora é construído em cada um destes 

testemunhos pode ajudar a perceber a lógica de posteriores redacções por eles 

influenciadas.  

 Desses subsequentes relatos, aquele que se revela de maior importância é 

sem dúvida a Crónica de 1344, escrita pelo conde dom Pedro, filho de dom Dinis. 
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Dado que estamos perante uma fonte portuguesa, que actualiza e submete a uma 

reinterpretação o texto legado pela historiografia do país vizinho18, a importância 

do estudo deste texto assevera-se como indiscutível. O relato original da crónica do 

conde não subsistiu em nenhum testemunho, existindo antes testemunhos de duas 

redacções19. Optou-se por basear o estudo da Lenda da Condessa Traidora no texto 

fornecido pelo manuscrito M (2656 da Biblioteca Universitária de Salamanca), 

tradução castelhana que documenta essa primeira redacção20. Essa maior 

proximidade ao texto original levou à escolha deste manuscrito em detrimento da 

segunda versão, já publicada por Lindley Cintra e que corresponde a um texto 

refundido no início do século XV21. Alguns pormenores relativos aos testemunhos 

escolhidos serão fornecidos no capítulo seguinte, quando se proceder ao 

tratamento da Lenda da Condessa Traidora em cada uma dessas crónicas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 As flutuações  do texto do conde dom Pedro relativamente ao texto alfonsino foram já observadas 
por Maria do Rosário Ferreira, 2005. 
19 Cintra, 1951, pp. CDXC-CDXCIII. 
20 O manuscrito está na sua maior parte inédito, tendo sido transcritos os primeiros cinquenta fólios 
por Diego Catalán e Soledad e a parte respeitante à Lenda dos Infantes de Lara por Maria do Rosário 
Ferreira, 2005, apêndice II, pp. 691-754. 
21 Ver Cintra, 1951, p. XXXIX-XL. 
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 A Lenda da Condessa Traidora insere-se no ciclo narrativo denominado Ciclo 

dos Condes de Castela, ciclo este que abrange as estórias das quatro gerações de 

homens que governaram o condado de Castela no século X (Fernán González, o 

fundador da Castela independente, Garci Fernandez, personagem central da lenda 

aqui em estudo, Sancho Garcia, e por último o Infante Garcia, que morre de 

modo trágico em León) e tem como personagem masculina principal o conde 

Garci Fernandez.  

 Ao observar-se os títulos dados pela tradição aos diferentes relatos que 

constituem o ciclo (por exemplo, o Romance do Infante Garcia, a Lenda dos Infantes 

de Lara) e mesmo de outros relatos de tipo ficcional que constituem o emaranho 

textual historiográfico, como a lenda do Cid ou a lenda do rei Rodrigo, 

imediatamente se constata que a designação de Lenda da Condessa Traidora põe a 

tónica não na personagem masculina, mas sim na personagem feminina. De facto, 

a fracção textual que se entende hoje como Lenda da Condessa Traidora inicia-se no 

reinado de Garci Fernandez e termina já no consulado do seu filho Sancho, 

ultrapassando assim o tempo de vida do segundo conde de Castela. 

 A designação de “Condessa Traidora”, terá sido utilizada pela primeira vez 

por Menéndez Pidal22 a propósito da estória de Argentina. O debate em torno da 

relação desta estória com a estória subsequente da condessa Sancha levou a que o 

nome proposto pelo estudioso espanhol passasse a abranger a figura da segunda 

condessa e a sua estória. Sofrendo diversas reescritas e reordenamentos, outros 

materiais, que se centram essencialmente na figura de Garci Fernandez, são 

aglomerados às estórias das duas condessas. Pela sua natureza conteudística, 

dificilmente estas porções textuais se situam confortavelmente sob a designação de 

Lenda da Condessa Traidora. Tendo, pois, consciência da falta de plasticidade desta 

denominação, duplamente problemática (no aspecto semântico e no aspecto 

                                                 
22 Num artigo publicado em 1930, Fouché - Delbosc e Krappe referindo-se à versão da lenda do rei 
Ramiro presente na PCG nunca o fazem usando a designação de Lenda da Condessa Traidora. É de 
supor que a designação, se já existente, não estaria ainda cristalizada. Pidal por sua vez utiliza esta 
designação no artigo intitulado “En torno a Miragaia de Almeida Garrett” de 1943. 
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taxonómico), optar-se-á mesmo assim pela sua utilização ao longo do trabalho.  

tentar-se-á sugerir um outro título mais adequado ao relato em questão. 

 Feitas estas considerações, afigura-se importante fazer um resumo dos vários 

espisódios lendários atinentes à família condal castelhana, composta por Garci 

Fernandez, as suas duas mulheres e pelo seu filho e herdeiro. Pelo número de 

episódios que inclui, a versão-base utilizada foi aquela fornecida pela Versão 

Amplificada. O resumo não dispensará, para um estudo mais aprofundado da 

questão, a consulta das fontes23. 

 

 

 1 – Uma estória  

 

 Estando o conde Garci Fernandez em Burgos com a sua corte, um grande 

exército mouro vem ameaçar a terra castelhana. O conde reúne por sua vez o seu 

exército e segue para o Vale de Cascajares, perto de Santo Esteban de Gormaz 

para enfrentar o inimigo. No decorrer da batalha, um cavaleiro do séquito de 

Garci Fernandez mantém-se em permanente oração diante do altar onde várias 

missas vinham sendo celebradas. Para que este cavaleiro devoto não fosse 

escarnecido nem tido por cobarde, Deus resolve enviar um anjo do céu que toma 

a figura do cavaleiro e o substitui no campo de batalha, conquistando para os 

cristãos uma enorme vitória.  

 Uma das características mais individualizadoras do conde eram as suas 

belas mãos, que ele por vergonha costumava trazer sempre cobertas. Indo uma vez 

o conde de romaria a Santiago, encontra uma bela donzela francesa, de nome 

Argentina por quem se enamora. Ao verificar que se trata de uma donzela de boa 

casta, Garci Fernandez desposa-a e leva-a para Castela onde vivem seis anos sem 

que o casamento produza um herdeiro. 

                                                 
23 A transcrição do manuscrito 2656, da Biblioteca Unverstária de Salamanca relativa a esta parte 
encontra-se no Apêndice, pp. 107-117. Para as outras versões ver bibliografia. 
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 Um dia, Garci Fernandez, que se encontrava doente, recebe a visita de um 

conde francês, que, aproveitando-se da efermidade do conde, consegue convencer 

Argentina a fugir com ele disfarçada de homem. Quando Garci Fernandez 

descobre, sentindo-se desonrado, resolve partir em busca de vingança, vestido de 

pobre peregrino e acompanhado apenas por um escudeiro. Chegado ao condado 

do raptor, descobre que este tem uma filha e tenta chegar à conversa com ela, 

juntando-se ao grupo de pobres que dependem da caridade desta donzela. 

Entretanto a condessa Sancha, a filha do conde francês, procura por todos os 

meios livrar-se da opressão do seu pai e da sua madrasta e pede a uma serva que 

procure entre os pobres um homem de boa linhagem. A serva, ao ver as mãos 

delicadas do conde Garci Fernandez, percebe que está perante o homem indicado 

e leva-o à presença da sua ama.  

 Depois de uma breve entrevista, Sancha acede em ajudar o conde em troca 

de casamento e, logo nessa noite, o enlace é consumado. Na terceira noite, Sancha 

põe em prática o seu plano: esconde o conde armado debaixo do leito paterno e 

em seguida pede ao pai que a deixe jazer na sua câmara, na companhia dele e da 

sua nova mulher. O pai acede, e quando o conde e Argentina adormecem, 

Sancha, por intermádio de uma corda, alerta Garci Fernandez e este degola-os, 

fugindo para Castela com as cabeças dos dois traidores. 

 Vendo-se vingado, Garci Fernandez reassume o governo do condado 

castelhano e desposa formalmente a filha do conde assassinado. O casamento é 

feliz durante algum tempo, mas pouco depois a nova condessa começa a querer 

mal ao seu esposo e deseja apenas ver-se livre dele.  

 As relações entre Garci Fernandez e o seu filho Sancho Garcia também não 

são as melhores e as divergências terminam numa guerra civil, em que os 

cavaleiros castelhanos se distribuem pelas duas facções em luta. Quando Castela é 

atacada por um exército mouro, Garci Fernandez decide enfrentá-lo ainda que 

com um exército depauperado. No meio da batalha o cavalo em que seguia cai e o 

conde é aprisionado e levado para Medinaceli onde acaba por morrer dos 

ferimentos. É dito depois que o cavalo tinha sido propositadamente enfraquecido 
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pela condessa Sancha, que o alimentou com farelos em vez de cevada, com o 

intuito de provocar a morte ao seu marido.  

 Já viúva, Sancha pretende desposar um mouro poderoso e para isso não 

hesita em congeminar um plano para se desembaraçar do filho e entregar Castela 

como dote ao mouro pretendido. Assim, produz um veneno que pretende 

administrar ao filho na primeira oportunidade. Mas uma covilheira que mantinha 

uma relação ilícita com um escudeiro do conde Sancho descobre as intenções da 

condessa e relata a estória ao seu amante. Este por sua vez informa o conde 

castelhano dos desígnios pérfidos da mãe. Como agradecimento, Sancho casa os 

dois amantes, casamento esse que, segundo a crónica, deu origem à casa dos 

Monteros de Espinosa.  

 O confronto entre mãe e filho dá-se quando Sancho regressa da caça. A 

mãe traz-lhe um copo de vinho com o veneno misturado e o filho pede-lhe que 

beba primeiro. Após insistir algumas vezes e perante a negativa resposta da mãe, 

Sancho ameaça-a com a espada e esta ingere por fim a beberagem caindo morta no 

chão. Como penitência por ter matado a sua mãe, Sancho funda um mosteiro ao 

qual põe o nome de Oña. 

 

  Com base no resumo apresentado, torna-se mais fácil perceber as 

disparidades que permitem diferenciar os cinco testemunhos. Esse elenco está 

esquematizado na tabela que se segue: 

 

Episódios / 
Crónicas 
 

 Najerense Toledano Veinte 
Reyes 

PCG (ms. 
E2c) 

CG 1344 
(ms. M) 

 Ausente Ausente Ausente Presente Presente 

Nome do 
Cavaleiro 

X X X Anónimo Pascoal 
Vinaz 

 
 
Episódio 
do Vau de 
Cascajares 

Outros 
interveniente
s  

X X X X Referência 
aos 
infantes de 
Lara e a 
Rui 
Vazques 
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Estória de 
Argentina 

 Ausente Ausente Ausente Presente Presente 

Notícias 
avulsas 
sobre 
Garci 
Fernandez 

Relações com 
o reino de 
Leão 

X Más Más Boas X 

Nome da 
condessa  

Anónima Miona 
(como 
título) 

Miona ( 
como 
nome 
próprio) 

Sancha 
(titulo: 
Miona) 

Sancha 
(título: 
Miona) 

Explicação 
para o 
pequeno 
número de 
cavaleiros no 
séquito de 
GF 

Enviados a 
casa por 
conselho da 
condessa 
no dia de 
Natal 

Revolta de 
Sancho 
contra seu 
pai 

Revolta 
de 
Sancho 
contra 
seu pai 

Revolta de 
Sancho 
contra o 
seu pai 

Revolta de 
Sancho 
contra seu 
pai a 
conselho 
da mãe 

Pretendente 
mouro da 
condessa 

Almançor Principe 
sarraceno 

um 
mouro 
poderoso 

um rei 
mouro 

Um rei dos 
mouros 

Episódio do 
cavalo 

Presente Ausente Ausente Presente Presente 

Morte de 
Garci 
Fernandez 

Morre 
cinco dias 
depois da 
batalha a 
beira 
Douro 
entre 
Alcozar e 
Langa. 

Enterrado 
em 
Cardeña. 
 

Morre na 
prisão.  
Enterrad
o em 
Cardeña. 

Batalha em 
Piedra 
Sallada. 
Morre  dos 
ferimentos 
em 
Medinaceli. 
Enterrado 
em 
Cardeña 

Batalha em 
Piedra 
Sallada. 
Morre dos 
ferimentos 
em 
Medinaceli. 
Enterrado 
em 
Cardeña 

Episódio do 
envenamento 

Presente Presente Presente Presente Presente 

Oponente  Pequena 
moura 

Covilheira Covilheir
a 

covilheira+ 
escudeiro 

covilheira+ 
escudeiro 

Referência 
aos Monteros 
d’ Espinosa 

Ausente Ausente Ausente Presente Presente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estória da 
condessa 
Sancha 

Glosa 
etimológica 

Ausente Presente Presente 
+ alusão 
ao 
costume 
de as 
mulheres 
beberem 
primeiro) 

Presente Presente 
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 Perante os dados fornecidos pela tabela, é possível tirar uma conclusão 

imediata: que é a estória da condessa Sancha que acarreta maior disparidade entre 

as cinco versões, enquanto que a estória de Argentina e o episódio bélico de 

Cascajares se mantêm praticamente idênticos nos dois testemunhos que os 

documentam. Também é possível observar que a flutuação de dados se verifica 

principalmente ao nível da onomástica, como é comum em texto manuscritos, 

muito embora em certos casos seja difícil decidir se as mudanças são propositadas 

ou causadas por motivos alheios à vontade da entidade produtora. Dentro desta 

lógica, a Crónica Najerense parece ser aquela que maior disparidade apresenta 

relativamente às outras versões24. A pertinência e o funcionamento de todas estas 

variantes na dinâmica textual e co-textual na Lenda da Condessa Traidora será 

analisada nos capítulos seguintes.  

   

 

 2. A historicidade da Lenda da Condessa Traidora: uma questão 

pertinente? 

 

 O estudo da lenda da condessa Traidora, tal como sucedeu com outros 

relatos inseridos num texto historiográfico, começou por se focar essenciamente 

na dilucidação dos elementos históricos e ficcionais que constituiriam o relato.

  

 Esta tradição interpretativa foi iniciada, no que respeita a Lenda da Condessa 

Traidora, por Menéndez Pidal que chamou a atenção para os dados históricos 

contidos no episódio da Condessa Traidora, com o objectivo de reforçar a sua 

teoria sobre o verismo da épica espanhola e os seus cantares perdidos25. Tendo por 

base a versão do códice régio E2 que ele próprio editou, sob o título de Primera 

Crónica General26, o estudioso espanhol tentou explicitar, no ensaio intitulado 

                                                 
24 Não é de estranhar, uma vez que as outras quatro versões em estudo pertencem de certo modo à 
mesma tradição historiográfica. 
25 Sobre o debate em torno desta questão, ver Inés Fernández-Ordoñez, 1993, p. 73, nota 12.  
26  
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“Realismo de la epopea española – La leyenda de la condesa traidora”27, quais os 

elementos da lenda mais próximos da realidade histórica ou que de algum modo a 

representavam, e aqueles que pertenciam ao domínio da fábula. Reportando-se 

ainda à versão da PCG, Pidal afirma que “todo este relato parece novela pura; (...) 

salvo la morte de Garci Fernández en lucha con los musulmanes, todo lo demás es 

o parece fabuloso” 28. Contrapondo depois a versão desta crónica e aquela atestada 

pela crónica Najerensis, conclui que a versão proposta pela última estaria mais 

próxima do realismo da poesia épica espanhola por lhe faltarem os elementos 

novelescos relativos à primeira parte da lenda e que correspondem à estória de 

Argentina. A análise pidaliana tinha portanto como objectivo não tanto um 

estudo dos processos de ficcionalização da lenda, nem a valorização de cada versão 

da lenda como um testemunho único com especificidades próprias, mas sim a 

procura positivista do relato mais verdadeiro, ou pelo menos daquele que mais se 

aproximaria da verdade histórica. Escusado será lembrar quão inadequado é este 

conceito – o de verdade – quando aplicado a um texto literário, ainda que este se 

encontre numa obra de pretenso carácter “histórico”... 

  Louis Chalon, no seu ensaio “La historicidad de la leyenda de la condessa 

traidora”, percepciona a lenda de um ponto de vista muito semelhante, tentando 

explicitar quais são os factos históricos em que a Lenda da Condessa Traidora se 

baseia e citando também a Najerense como o relato mais próximo da realidade 

histórica29. Para este autor a lenda tem sobretudo um valor documental pois “nos 

permite observar en toda su complejidad las relaciones entre moros y cristianos”30. 

Rui Asensio partilha do mesmo ponto de vista no seu estudo, preocupando-se em 

apresentar os poucos factos históricos relativos à lenda: a guerra civil entre Garci 

                                                                                                                                               
26 Pidal, 1977. 
27 Pidal, 1971, pp. 37 – 72. 
28 Pidal, 1971, pp. 45-46. Veja-se também a parte do presente trabalho dedicada à interpolação e1,  
pp. 39-43. 
29 Chalon, 1978, p. 163. 
30 Chalon, 1978, p. 163. 



 23 

Fernandez e o seu filho Sancho, a origem estrangeira da condessa Aba e a morte 

do segundo conde de Castela numa escaramuça contra os mouros31. 

 Como se vê, a preocupação destes dois autores assenta no esforço de 

separar criticamente aquilo que é ficção daquilo que é factual, pondo a tónica da 

sua investigação na análise e na elucidação de tais factos históricos como origem 

explicativa do relato ficcional, atitude essa que aproxima tais estudos dos estudos 

históricos e os afasta dos estudos literários. 

  Esta sobrevalorização do facto histórico é tão mais inadequada quanto se  

sabe que a verdade histórica era, no contexto medieval, bem menos importante 

que a mensagem a transmitir. Modificar, escamotear, ou preterir um dado em 

favor de outro cuja inclusão serve melhor os objectivos do redactor era um 

processo comum na escrita historiográfica medieval.32 Para além disso, e 

encarando o texto historiográfico não como um documento mas como um 

discurso, os ditos elementos históricos perdem materialidade, acabando por não se 

diferenciarem das unidades ficcionais. Num estudo que visa sobretudo entender 

como se encadeiam os mecanismos de ficcionalização e procura dirimir as 

motivações (políticas, culturais, sociais e estéticas) que presidem à elaboração da 

Lenda e às suas sucessivas versões, a problemática em torno dos factos históricos, 

sejam eles facilmente reconhecíveis ou não, apresenta-se como secundária, senão 

mesmo supérflua.  

 

 

 3 – A divisão em núcleos narrativos: o núcleo tardio, o núcleo primitivo e 

o núcleo tangencial 

 

  A natureza fragmentária da Lenda da Condessa Traidora não tem constituído 

motivo de grande discussão. Várias propostas para a divisão da lenda em 

                                                 
31 Asensio, 1961, p. 47. 
32 Spiegel, 1997, pp. 85 – 86. 
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diferentes partes têm sido feitas pelos estudiosos no sentido de tentar entender de 

que modo esses fragmentos se relacionaram entre si33.  

 O ponto de partida para o estabelecimento de uma divisão resulta da 

condição material da lenda, uma vez que existe um intervalo de vinte fólios (nos 

quais é narrada a estória dos Infantes de Lara34) entre a estória de Argentina e a 

estória de Sancha. Esta divisão contribuiu certamente para que se considerar a 

lenda como tendo uma estrutura binária.  

 No entanto, se há um consenso generalizado relativamente à divisão da 

lenda em duas partes, a forma como se encara a relação entre ambas não é de 

modo algum unânime. Alan Deyermond, no seu livro A literatura perdida35, 

procura, embora de um modo pouco claro, fazer o apanhado da situação. Como 

tal, começa por registar a opinião incontornável de Menéndez Pidal, que considera 

que “a condesa traidora se trataba de dos narraciones independientes que 

finalmente se combinaron”36. A opinião de outra estudiosa, Ruth House Webber, 

é também apresentada. Segundo Deyermond, esta investigadora sustenta que as 

duas histórias jamais se combinaram37. Por sua vez, o próprio Deyermond 

considera que “las semejanzas entre las dos partes de la condesa traidora indican la 

ampliación de una historia por geminación, más bien que dos histórias 

independientes”38. Num primeiro relance, as opiniões de Pidal e de Deyermond 

parecem diferentes, mas um segundo olhar, mais atento, parece revelar que tanto 

o erudito espanhol como o estudioso inglês, embora partindo de um vocábulo 

diferente, acabam por cair no mesmo erro. A origem de um possível equívoco está 

na escolha de vocabulário conceptual pouco claro para definir a relação entre as 

duas partes da lenda: Pidal opta por um vago “combinaron” enquanto que 

                                                 
33 Deyermond, 1995, pp. 67 – 70. 
34 Curiosamente também a Lenda dos Infantes de Lara tem uma estrutura bipartida, contemplando a 
primeira parte as peripécias vividas pelos sete irmãos e a segunda as aventuras de Mudarra Gonçalvez 
seu meio-irmão. Ver Ferreira, 2005, p. 16, 20 et passim.  
35 Deyermond, 1995. 
36 Apud Deyermond, 1995, p. 68. 
37 Deyermond, 1995, p. 68. Deyermond cita a obra de Mercedes Vaquero, que não me foi possível 
consultar, mas que seria certamente uma útil contribuição para este trabalho. 
38 Deyermond, 1995, p. 69. 
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Deyermond nos fala de “amplificação por geminação”. Contudo, a complexidade 

estrutural da Lenda da Condessa Traidora exije uma explicitação mais cuidada do 

processo relacional que aproxima as duas estórias. 

  Quer o termo “combinar”, quer a expressão sugerida por Deyermond 

parecem implicar uma relação de afectação recíproca igualitária entre as duas 

partes da lenda, isto é entre a estória da Argentina e a estória de Sancha. No 

entanto, uma relação simbiótica deste tipo não pode ter sido estabelecida: sendo 

impossível afirmar qual dos dois relatos tem origens mais remotas, é no entanto 

seguro defender em âmbito historiográfico, depois do exame das várias fontes que 

testemunham a lenda, que a estória da condessa Sancha tem uma precedência 

temporal sobre a estória de Argentina39. Esta estória de cariz misógino parece ter 

exercido uma atracção sobre o relato da estória de Argentina que, enquanto 

reescrita peninsular do Conto de Salomão, mantém com a estória de Sancha 

alguns pontos comuns40. Se é impossível avançar com certeza absoluta se a estória 

de Argentina já estava ou não fixada antes de ser incorporada no texto 

historiográfico que é actualmente o seu único testemunho, resulta óbvio que o 

acoplamento desta nova narrativa àquela que trata da condessa Sancha produzirá 

alterações de ordem lógica nas duas narrativas41. 

 A divisão da lenda em duas partes não parece no entanto ser aquela que 

melhor descreve todas as subtilezas que moldam a Lenda da Condessa Traidora. 

Procedendo a uma análise mais completa das transformações a que a lenda foi 

sendo sujeita a cada reescrita, não escapará à atenção que a complexidade da lenda 

exige uma seccionação mais atenta às suas especificidades do que uma divisão em 

duas partes, assente tão só num critério de filiação. Sem negar a utilidade desse 

parâmetro, parece contudo importante ter em conta dois tipos de critérios 

suplementares: um critério externo (relacionado com a comparência ou ausência 

                                                 
39 A estória de Argentina só é introduzina na Versão Amplificada e está ausente das duas versões 
latinas que veiculam a estória de Sancha. 
40 De notar que todo o Ciclo dos Condes de Castela, fértil em personagens femininas, oferece toda uma 
gama de exemplos a seguir e a evitar. Ver Deyermond, 1988, passim. 
41 Gracia, 1997, p. 722 procura descrever o processo de “geminação” das duas narrativas, mas falha ao 
fazer a estória de Sancha decorrer da estória de Argentina. 
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das partes da lenda nas diferentes versões), e um critério interno (ligado à 

possibilidade de autonomização das referidas partes em termos diegéticos). É assim 

possível chegar a uma segmentação da lenda em três núcleos, e proceder a uma 

divisão dos mesmos em episódios ou narrativas de pequena dimensão com origem 

diversa e que se constituem em unidades parcialmente autónomas.  

 A definição cronológia dos núcleos que formam a lenda será feita tendo em 

conta a ordem cronológica da escrita e não a da diegese, uma vez que a construção 

da Lenda da Condessa Traidora ao longo das diferentes versões contraria a 

cronologia interna da narrativa, como os estudos de Diego Catalán e de Inés 

Fernandéz-Ordoñez bem demonstram42. 

 

  

 3.1 – O núcleo tardio 

 

 Continuando a tomar a versão presente na Primera Cronica General43, a mais 

completa, como suporte para a ordenação das várias partes, é imediatamente 

perceptível que a estória do primeiro casamento estéril do conde Garci Fernandez 

com Argentina, a sua fuga com um conterrâneo, a busca de vingança por parte do 

marido e a personagem adjuvante da filha do raptor constituem um núcleo 

independente dos demais, pois esta parte da lenda não figura nos primeiros 

testemunhos, como a Najerense, nem na versão crítica da Estoria de España, nem, 

como provou de um modo inequívoco Inés Fernández-Ordoñez, figurou no 

arquétipo da Estoria de España que esteve na origem quer da Versão Crítica quer da 

Versão Amplificada.44 Sabe-se, também, pelos estudos de Diego Catalán, que esta 

                                                 
42 Catalán, 1962, pp. 54, 60-61, 319-320  e Fernánez-Ordoñez, 1993, pp. 72 – 82. 
43 A escolha da versão da PCG como ponto de partida para a divisão da lenda em partes prende-se com 
o facto de esta versão ser, por um lado, a primeira que inclui o novo material respeitante à história de 
Argentina, ao milagre de Cascajares e a algum material secundário, e por outro uma das fontes 
utilizadas pelo conde D. Pedro para a elaboração do seu texto cronístico.  
44 Ver Fernández – Ordoñez, 1993, pp. 72 – 82. 
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estória constitui uma interpolação tardia ao ms. E2c, este datado do tempo de 

Sancho IV, mais concretamente de 128945.  

 Essa interpolação inclui ainda um outro episódio, o episódio do milagre de 

Cascajares, que tal como a estória da primeira condessa não comparece nas 

versões mais antigas. Colocado no início do fólio 80r do manuscrito E2, é um 

episódio bélico/religioso, que descreve a batalha entre as tropas castelhanas do 

conde Garci Fernandez e os mouros comandados por Almançor no Vau de 

Cascajares, e durante a qual ocorre um milagre, feito por Deus e por Santa Maria46 

na pessoa de um cavaleiro castelhano que trará a vitória aos cristãos. Pela 

diferença temática entre este episódio e a estória de Argentina, poder-se-á intuir 

que o relato de Cascajares não está directamente relacionado com a Lenda da 

Condessa Traidora. Um desfasamento entre as sequências referidas pode ajudar a 

cimentar esta ideia de um modo mais inequívoco. Atente-se para isso no início da 

sequência narrativa do milagre de Cascajares, onde é feita uma referência à 

mulher do conde: 

 

 “Et alli [Sant’ Esteban de Gormaz] estando el con su muger et con sus vasallos” 

(PCG, p. 426, l. 34-35/E2, f. 80r). 

 

 Este pequeno trecho dá como assente que o conde era já casado quando se 

deu a escaramuça entre mouros e castelhanos no vale de Cascajares. No entanto, 

nada nos é dito sobre o seu casamento, nem sobre a sua mulher até então. A 

referência ao(s) seu(s) matrimónio(s) aparece depois, já no início da estória de 

Argentina e depois de se mencionar o atributo que distinguia Garci Fernandez, a 

beleza das suas mãos:  

 

                                                 
45 Catalán, 1962, pp. 54, 60-61, 319-320. Ver adiante, pp. 
46 A intervenção de Santa Maria e a estrutura do milagre evocam a cantiga de Santa Maria nº 94, em 
que, para evitar a vergonha de uma monja que mantinha relações com um cavaleiro, a virgem assume 
o seu lugar no mosteiro. Ver Mettman, 1986, p. 288-291. 
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 “Este conde Garçi Fernandez foi casado dos uegadas; la primera con una condesa 

de Francia que ouo nonbre de Argentina...” (PGC, p. 427, l. 29-31/ E2, f. 80v). 

 

   Este tipo de desfazamento é bastante comum quando se trata da 

justaposição de materiais oriundos de esferas diferentes. Parece pois que o 

episódio do milagre de Cascajares não fazia parte da Lenda da Condessa Traidora, e 

que terá sido incluído no ms. E2c ao mesmo tempo que o material respeitante à 

estória de Argentina. 

 O esforço de construir um texto mais encadeado e coerente pertence ao 

conde dom Pedro, como se pode observar pela alteração que fez da estrutura do 

texto na sua Crónica Geral de 134447. Convoque-se uma vez mais o testemunho 

fornecido pelo manuscrito M:  

 

  “Et este conde Garçi Fernandez fue casado con una condesa de brança48 que obo 

nonbre de Argenina et caso con ella desta guisa: el padre et la madre de aquella condesa 

hyban en rromeria a Santiago et levaban consigo la donzella et era muy fermosa et vidola 

el conde et pagosse della. Et des i que supo que era muger de buen lugar demandola a su 

padre et a su madre en casamiento. Et caso con ella et vivio con ella seys años et non 

obieron fijo nin fija. Et estando ansi con ella en Sant’Esteban, vino Almançor” (M, ff. 

120v, II- 121r, I). 

 

 Ao contrário do que sucede na Versão Amplificada, a alusão ao casamento 

aparece logo a seguir à referência à beleza das mãos do conde e antes da menção à 

mulher de Garci Fernandez feita já na órbita do episódio do milagre de 

Cascajares. Aliás, como se pode ver, é essa referência que é usada como meio de 

conciliação dos dois blocos narrativos. 

 Pode-se agora afirmar com mais certeza que o núcleo tardio da Lenda da 

Condessa Traidora inclui apenas a estória de Argentina, sendo o episódio de 

                                                 
47 Ferreira, 2005, pp. 575-582, chama atenção para a requalificação estilística que o episódio sofreu nas 
mãos do conde dom Pedro.  
48 França. 



 29 

Cascajares completamente independente na versão de E2. Só mais tarde, e pela 

pena do conde dom Pedro, é que os dois episódios se harmonizam num produto 

textual mais coerente. Estas alterações feitas pelo conde de Barcelos ao material 

deixado pelo interpolador de E2c, terão obviamente uma série de consequências 

no que respeita ao modo como a personagem de Garci Fernandez é perspectivada.  

 

 

 3.2 – O núcleo primitivo 

 

 O estabelecimento dos elementos que constituem o núcleo primitivo não 

apresenta os mesmos problemas que surgiram aquando da separação das unidades 

do núcleo tardio.   

  O texto lendário tem como princípio fundacional a ficcionalização de 

determinados eventos. Por isso não é de estranhar que, no caso da Lenda da 

Condessa Traidora, a narração de acontecimentos históricos esteja presente não só 

no núcleo primitivo da lenda, como seja também comum a todas as versões da 

mesma: a morte do conde Garci Fernandez às mãos do exército mouro, a divisão 

dos castelhanos devido à guerra entre pai e filho são explicitamente narrados49. 

Para além do tratamento de dados relacionáveis com a realidade histórica, 

encontramos também no núcleo primitivo duas narrativas de carácter 

marcadamente ficcional, correspondendo uma à estória da tentativa de 

envenenamento do conde Sancho pela sua mãe e a outra à estória do cavalo de 

Garci Fernandez, alimentado com farelos pela sua mulher, para que, na altura do 

combate, lhe faltassem as forças e o marido fosse morto.  

 No entanto, estas duas “ficciones novelescas”, como as definiu Menéndez 

Pidal50, não se inserem na mesma unidade. Enquanto que a estória do 

                                                 
49 Todos os relatos mencionam a rebelião de Sancho excepto a Crónica Najerense. 
50 Se para o episódio do envenenamento, Pidal define claramente uma origem provável, como a 
historia de Rosamunda, de Paulo Diácono ou a história de Cleópatra da Síria, a fonte de onde 
emanará o episódio do cavalo torna-se mais difícil de precisar ou de ser estabelecida dentro de 
contornos precisos. Pidal postula uma filiação vaga na tradição folclórica mas apenas do motivo do 
cavalo engordado a farelos. Se o estudioso espanhol considerava que o arranjo do episódio do cavalo 
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envenenamento pode ser considerada como parte de uma sub-unidade 

conjuntamente com os elementos acima referidos, a estória do cavalo deve ser 

considerada como autónoma relativamente aos restantes elementos citados. Se é 

verdade que ambos os episódios são ilustrativos da perfídia da condessa, e que em 

três da quatro versões da lenda o motivo comparece associado à morte de Garci 

Fernandez, também não é menos verdade que o modo como o episódio do cavalo 

foi estruturalmente tratado, parece confirmar a relativa autonomia deste 

incidente: aparece na versão mais antiga – a da Najerense - e não comparece na 

Versão Crítica alfonsina, para aparecer novamente nas versões que incluem 

também o núcleo tardio51. O modo abrupto e cronologicamente deslocado como 

se começa o relato do episódio do cavalo na Versão Amplificada indicia também 

que o episódio não pertence à narrativa que inicialmente se incluíra em E2c: 

 

 “... et prisieron y al conde Garci Fernandez – et esto fue en Piedra Salada – et 

leuaronle los moros preso, et de las grandes feridas quel dieron en la lid murio dellas a 

pocos dias en Medinacelim. Estonces los cristianos dieron grand auer a los moros por el 

cuerpo dell, et ouieronle et leuaronle a enterrar al monesterio de sant Pedro de 

Cardenna. Et deuedes a saber que una de las cosas por que aquel dia los moros mas 

prisieron et mataron al conde Garci Ferrandez si fue por que el su cauallo, que el mucho 

preçiaua, el qual fiara en la condessa donna Sancha so muger que gelo guardasse, et ella 

teniel muy gordo et fremoso de saluados, mas non de çeuada; et con esto enflaqueçio el 

cauallo en medio de la fazienda et dexosse caer en el canpo; et estonçe fue ferido et preso 

el conde, de las quales feridas murio despues en Medinaçelim en poder de los moros, 

segunt que ya de suso oyestes. (PGC, p. 453, ll. 9-29/E2, f. 101v) 

 

 A estória do cavalo parece funcionar como uma explicação para o insucesso 

de Garci Fernandez na sua luta contra o inimigo muçulmano. A inclusão do 

                                                                                                                                               
em torno deste motivo é estabelecido somente no relato da condessa traidora ou se toda a narração 
tem origens mais antigas é impossível de precisar. Ver Pidal, 1971, pp. 65-71. 
51 O manuscrito E2c, é possível constatar, como Diego Catalán e Inés Fernández-Ordoñez fizeram, que 
a estória do cavalo é uma interpolação feita à amplificação da Estoria de España do tempo de Sancho 
IV. Ver Fernández-Ordoñez, 1993, p. 74 e Catalán, 1962, pp. 65-71. 
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episódio não no ponto cronológico correspondente ao relato, mas apenas após a 

morte do conde Garci Fernandez, faz com que o acontecimento se apresente como 

uma espécie de adenda ao episódio guerreiro previamente mencionado. 

Procedendo ainda a uma comparação com o texto que a versão crítica fornece 

para este excerto da estória do conde Garci Fernandez, é possível observar as 

inúmeras semelhanças (sintácticas, vocabulares, toponímicas e cronológicas) que 

unem os dois textos até ao ponto em que, na versão proposta pela Versão 

Amplificada, é inserido o episódio do cavalo, que como já foi dito, está ausente do 

texto testemunhado pela Versão Crítica. 

 É de novo o conde D. Pedro que encadeia estes materiais de um modo 

mais convincente. Usando uma vez mais o texto proposto pelo manuscrito M 

como testemunho da obra do conde observa-se que o episódio do cavalo foi 

deslocado da posição ocupada em E2c, sendo transferido para o lugar que deveria 

ocupar na cronologia dos acontecimentos, isto é, depois do início da guerra civil e 

antes da morte de Garci Fernandez: 

 

 “aquel ynfante don Sancho fijo del conde don Garçi alçose contra su padre por 

consejo de su madre la condessa. Et en […]52 los rreys et los altos onbres usaban de sus 

guerras con los moros et con los christianos. Et abian sienpre los mejores caballos que 

podian et non los dexaban por mengua de ab[…]do quiera que los podian alcançar. Et 

este conde don Garçi Fernandez encomendo un caballo a la condesa doña Sancha su 

muger que lo mandase pensar muy bien et que le diese çibada quanta podiese comer, de 

tal guisa que le non fallesçiese quanto53 obiese menester” (ms. M, f 152v, II – f. 153r, I). 

 

 Podemos então concluir que o núcleo primitivo reúne também duas 

unidades narrativas: uma que inclui a narração de alguns acontecimentos 

históricos e o relato do envenenamento, e outra que inclui apenas uma narrativa 

ficcional, a do cavalo cansado. 

                                                 
52 PCG – [0]; C1344 – “Et aaquelle tempo, os reis...” (f. 161a/p. 199). 
53 Quando. 
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 3.3 – O núcleo tangencial 

 

 Voltando novamente à interpolação de E2c, mais concretamente ao final 

do fólio 81v deste manuscrito, é possível ainda estabelecer um terceiro núcleo que 

será definido como tangencial por incluir uma amálgama de material que não 

parece fazer parte da Lenda da Condessa Traidora. Este material comparece logo 

depois da estória de Argentina e antes do ínicio da Lenda dos Infantes de Lara. 

 

 “Este Garçi Fernandez lidio con el rey don Sancho de Nauarra, et fue 

bienandante contra el et vençiol. Et al tiempo que este conde Garçi Ferrandez salio de la 

tierra a uengarse de su muger, como de suso auedes oydo, dexo en la tierra dos sus 

parientes en que el mucho fiaua que iudgassen los pleitos et que guardassen todo lo suyo. 

Et al uno dellos dizien Gil Perez de Barbadiello et al otro Ferrat Perez, et estos eran 

caualleros fijosdalgo de so linage del conde et omnes sesudos et foreros. Al tiempo deste 

conde Garçia Ferrandez, seyendo el fuera de la tierra en demanda de aquella su muger, 

ayntosse grant poder de moros et entraron por Castiella, et corrieron Burgos et toda la 

tierra, et robaron et astragaron quanto fallaron. Et de aquella uegada fue astragado el 

monesterio de Sant Pedro de Cardenna, et mataron y trezientos monges en un dia, et 

yazen todos soterrados en la claustra, et faz Dios por ellos muchos miraglos. Et este 

monesterio fizo despues commo de cabo el conde Garçi Fernandez et tomol pora su 

sepultura. Este conde Garçi Fernandez ouo muy mas orrados uassalos que el conde 

Ferrant Gonçalez, su padre; et en el so tiempo llego la caualleria de Castiella a seer de 

quinientos fasta seyçientos caualleros fijosdalgo, ca ante non solien seer mas de 

trezientos. Este conde Garçi Ferrandez estudo bien con los reyes de Leon, et tiro entre si 

et ellos la estranneza que y entrara por su padre el conde Ferrant Gonçalez.” (PCG, p. 

429a, ll. 5-37/E2, f. 81v) 
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 A estrutura anafórica54 que inicia cada um dos trechos que compõem este 

excerto demonstra que estamos perante uma justaposição de elementos díspares e 

que mais uma vez foram encadeados de um modo incipiente.  

 Em termos narrativos, nada parece ligar estes segmentos textuais ao texto 

precedente, que relata a estória de Argentina. A confirmação pode ser feita através 

das informações dadas por Mendénez Pidal sobre a origem dos materiais utilizados 

na elaboração deste núcleo na sua primeira edição da Primera Crónica General: os 

segmentos provêm de textos de natureza diversa. Nesse espectro variado, incluem-

se não só crónicas monasteriais, mas também aquilo que Pidal conclui serem 

observações emitidas pelo próprio compilador55. Se, por um lado, os segmentos 

textuais que aludem aos juízes e à invasão moura mencionam também a ausência 

de Garci Fernandez em virtude da sua partida para França para se vingar da sua 

mulher, nada exclui a hipótese de tal informação ser uma tentativa da mão 

compilatória de harmonizar esta amálgama de material tão díspar. Por tudo isto, 

parece mais lógico considerar estes breves trechos como adjacentes à lenda e não 

como parte constituinte da mesma. Convocando mais uma vez o procedimento do 

conde dom Pedro relativamente ao texto, é possível pensar que também o filho de 

dom Dinis sentiu esta sucessão de  pequenas fracções textuais como extemporânea 

relativamente à Lenda da Condessa Traidora, uma vez que a sua Crónica Geral de 

1344 excluiu completamente este bloco textual, que não comparece nem no 

testemunho dado pelo manuscrito M, mais próximo do original do conde dom 

Pedro, nem naquele que é conservado pela Refundição circa 1400. 

 

 

 4 – As várias versões da lenda: da Crónica Najerense à Crónica Geral de 

Espanha de 1344 

 

                                                 
54 Os segmentos que dão conta de determinado evento começam invariavelmente por “Et este conde 
Garçi Fernandez...”, que pode ser precedido ou não de uma locução temporal: “Al tiempo deste conde 
Garçia Fernandez...”. 
55 Pidal, 1955, p. CLVIII.  
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 4.1 - A Crónica Najerense56 

 

 O primeiro texto historiográfico57 em que figura a Lenda da Condessa 

Traidora é a Crónica Najerense, escrita por volta de 1160, em latim. O relato das 

desventuras de Garci Fernandez e das ambições da sua mulher surge na sequência 

da grande ofensiva que Almançor lança sobre os reinos cristãos, e que não só 

atinge a capital do reino leonês, como chega à cidade de Santiago de Compostela.  

 Como já foi mencionado no ponto anterior, a versão najerense da Lenda da 

Condessa Traidora não inclui o núcleo tardio (a estória de Argentina, o episódio do 

milagre de Cascajares), nem o núcleo tangencial. Consequentemente, 

encontramos o conde Garci Fernandez casado apenas uma vez, com uma mulher 

cujo nome e origens não são revelados. Mas a versão najerense mostra ainda 

outras idiossincracias: em primeiro lugar, este testemunho latino é o único que faz 

coincidir o nome de Almançor com o pretendente da condessa castelhana58: 

 

 “Entretanto dirige por medio de un mensajero engañosas palabras de amor a la 

condesa, esposa del conde García Fernández, y astutamente le pregunta si quiere ser 

condessa o si quiere ser elevada a reina.”59 

 

 Nesta versão, a iniciativa de sedução parte claramente de Almançor, isto é, 

e falando em termos esquemáticos, do pretendente mouro da condessa castelhana.  

Pelo contrário, nas outras versões da lenda, a passividade do “noivo” se não é 

evidente é pelo menos sugerida pelo silêncio, não havendo referência a qualquer 

acção por parte desta personagem, designada vagamente pelo seu estatuto e 

religião (um “rei dos mouros”, no caso da PGC e M, e “mouro poderoso”, no caso 

                                                 
56 Foi utilizada a tradução espanhola proposta por Estevez Sola na sua edição de 2003 da Crónica 
Najerense. 
57 Ver Fernández-Ordoñéz p. 73, nota 12. 
58 Segundo Louis Chalon, 1978, o nome de Amançor não podia ser aceite pela Versão Amplificada 
porque “en un capítulo anterior a la muerte de Garci Fernández, la compilacion dirigida por Alfonso 
X recoge el relato fabuloso de la victoria cristiana de Catalañazor a consecuencia de la cual muere de 
pesar el general moro”. Chalon, 1978, p. 158. 
59 CN, 2003, p. 150. 
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da Versão Crítica). Nestes testemunhos não existe, pois, um estímulo externo que 

desencadeie a ambição da condessa castelhana.  

 Ligado ao papel activo que Almançor detém no desenrolar da tragédia do 

conde Garci Fernandez está também o modo como a Lenda da Condessa Traidora se 

insere no contexto geral da obra: a sedução da condessa castelhana que a Crónica 

Najerense narra insere-se no contexto das muitas ofensivas que Almançor lança 

contra os cristãos e que dá o protagonismo ao ministro cordovês. O capítulo que 

inicia a Lenda da Condessa Traidora começa com o advérbio de tempo “entretanto” 

que sugere a simultaneidade das acções empreendidas por Almançor. 

Curiosamente, em todas as outras versões, a ambição de casar com um mouro não 

é a justificação dada para o assassínio do conde Garci Fernández, mas para a 

tentativa de envenenamento do seu filho. Portanto, a versão da Najerense 

combina dois dados específicos que a afastam das demais versões, com 

consequências importantes para o desenvolvimento das personagens. 

 Uma outra diferença prende-se com a explicação dada para a reduzida 

dimensão do exército do conde Garci Fernandez aquando da sua captura. As 

demais versões fornecem a mesma explicação: a míngua de cavaleiros no exército 

de Garci Fernández seria resultado da guerra civil mantida entre pai e filho, que 

provocara uma cisão da hoste castelhana. A versão najerense avança outra 

justificação: os cavaleiros teriam sido enviados a casa no dia de Natal por conselho 

da condessa para que “celebraran con sus mugeres y sus hijos el gozo de una fiesta 

tan grande”60. Primeiro embuste da condessa castelhana, que, em seguida, o 

anuncia ao seu cúmplice mouro, Almançor, permitindo-lhe lançar um ataque 

seguro contra as forças depauperadas do conde castelhano.  

 Outra diferença fundamental e que concorre para a diferenciação da versão 

najerense relativamente às restantes, reside no facto de Sancho Garcia oferecer a 

sua irmã em casamento a Almançor, numa tentativa de firmar a paz com o general 

mouro, sendo na sequência desse acto que a condessa-mãe tentaria envenenar o 

                                                 
60 CN, 2003, p. 150. 
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seu filho. O facto de o projecto do herdeiro do condado castelhano não 

comparecer nos restantes testemunhos escritos da Lenda da Condessa Traidora aqui 

em análise não será decerto inocente. Tentar-se-á explicar este facto no terceiro 

capítulo deste trabalho. 

 A versão najerense diverge também das demais versões no que respeita à 

personagem feminina que denuncia a condessa-mãe ao próprio filho. Se em todas 

as outras versões a personagem feminina em questão é uma covilheira da casa da 

condessa, na najerense é uma pequena moura que desempenha esse papel.  

 Tendo em conta o que foi dito, parece inegável que a Lenda da Condessa 

Traidora, tal como é relatada na Crónica Najerense, concede aos mouros uma 

presença mais marcante e um papel muito mais activo do que aqueles que lhe são 

atribuídos nas restantes crónicas. Nesses testemunhos mais tardios, o mouro é 

praticamente reduzido, por um lado, a uma personagem colectiva que representa 

apenas um inimigo e, por outro, a um potencial marido, de contornos muito 

vagos e que não intervém directamente no desenrolar da acção. Aliás, nos 

restantes testemunhos, a Lenda da Condessa Traidora não é integrada no contexto 

mais amplo de uma ofensiva moura sobre os cristãos, sendo antes claramente 

separada dos capítulos que na crónica a precedem e que tratam das lutas pelo 

poder no ainda poderoso califado de Córdova.  

 

  

 4.2 – De Rebus Hispaniae 

 

 Esta crónica latina foi composta já no século XIII, mais concretamente em 

124361, durante o reinado de Fernando III, a quem a crónica é dedicada, pelo 

então arcebispo de Toledo, dom Rodrigo Ximenéz de Rada. 

 O facto de se tratar de uma crónica latina não a aproxima mais da Cronica 

Najerense no que respeita à Lenda da Condessa Traidora, já que muitos dos motivos 

                                                 
61 Catalán, 1962, p. 211. 
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que esta apresenta estão ausentes na crónica de dom Rodrigo: o mouro Almançor 

não comparece, sendo substituído por um principis sarracenis, a narração preocupa-

se em dar muitos detalhes sobre as obras levadas a cabo pelo conde Garci 

Fernandez, obras essas que a Versão Crítica da Estoria de España também 

mencionará, ao contrário dos restantes testemunhos em vulgar. O episódio do 

cavalo também não está presente e portanto a morte de Garci Fernandez tem 

como causa apenas a batalha em que, minguado de forças, enfrenta a ameaça 

sarracena. Como tal, e ao contrário das outras versões em que a condessa tem um 

papel activo na morte de Garci Fernandez (alimentando o cavalo do marido com 

farelos para o enfraquecer), esta versão afasta a esposa do conde castelhano de 

toda e qualquer responsabilidade pela morte do marido.  

 Também no que respeita à divisão das forças castelhanas a condessa vê o 

seu papel alterado: se na versão najerense é a condessa que, enquanto cúmplice de 

Almançor, consegue obter do esposo o despedimento dos cavaleiros castelhanos 

no dia de Natal, no texto proposto pelo Toledano, são os atritos entre o conde 

Garci Fernandez e o seu filho Sancho, que geram essa divisão: 

 

 “Eisdem diebus Sancius filius comitis Garsie Fernandi contra patrem nisus est 

rebellare. (DRH, p. 167, l. 24-25)” 

 

 O conflito entre os dois homens é, portanto, o único motivo da divisão de 

forças no reino cristão, divisão essa que se traduziria, como é óbvio, numa 

vantagem para o mouro inimigo. E mais uma vez, qualquer intervenção da 

condessa-mãe na disputa entre o marido e o filho não é reportada. Portanto, a 

condessa vê o seu papel de assassina ligado apenas à tentativa (gorada) de 

envenenamento do seu filho. A personagem feminina, ao contrário das outras 

versões da lenda, move-se num plano secundário, e o seu protagonismo, ainda que 

negativo, é efémero e estéril, pois não só falha na missão que pretende levar a cabo 

(envenenar o seu filho para casar com um mouro), como paga com a própria vida 

esse fracasso. 
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 Esta versão faz ainda uma referência às relações de Garci Fernandez com o 

reino de Leão: 

 

 “Garsias Ferdinandi, homo catholicus, qui bella plurima contra reges Asturiarum 

conates Castelle finibus preminere gloriose peregit...(DRH, V, II, p. 150, ll. 41-43)” 

 

 Esta alusão ao clima de relações conturbadas entre os dois vizinhos, que 

transita já do tempo do primeiro conde de Castela, é mantido na Versão Crítica, 

mas sofrerá uma inversão no relato veiculado pela Versão Amplificada, onde é dito 

que as relações entre os dois reinos se tornaram pacíficas durante o senhorio de 

Garci Fernandez62. 

 

  

 4.3 – A Versão Crítica 

 

 A Versão Crítica da Estoria de España é aquela que testemunha a última 

vontade historiográfica do rei Afonso X, já que foi redigida em Sevilha, entre 1282 

e 1284, data da morte do rei Sábio. O testemunho escolhido para documentar 

esta versão da Lenda da Condessa Traidora é aquele fornecido pela Crónica de Veinte 

Reyes, que Inés Fernández-Ordoñez provou ser um testemunho da Versão Crítica.63 

 A Lenda da Condessa Traidora encontra-se no Livro VI desta crónica e ocupa 

apenas um capítulo, o quinto64. De todas as versões em vulgar aqui em estudo esta 

é a mais curta, seguindo muito de perto a redacção do Toledano, limitando-se 

quase somente a traduzir e a reordenar o texto fornecido por De Rebus Hispaniae: o 

núcleo tardio, constituído, como se viu, pela estória de Argentina e pelo episódio 

de Cascajares, está ausente e este é o único testemunho em língua vulgar que não 

                                                 
62 PCG, p. 429 /E2, f. 81v. 
63 Fernández – Ordoñez, 1993, pp. 65-133. 
64 Há um capítulo anterior a Garci Fernandez (Livro IV, cap, iiii) aquando da sua subida ao poder após 
a morte de seu pai. 
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refere o episódio do cavalo cansado65. Portanto, tal como no Toledano, o papel 

interventivo da condessa praticamente desaparece. A razão fornecida para a morte 

do conde é a mesma que se encontra no Toledano:  

 “...alçóse don Sancho contra su padre, el conde Garçi Fernandez.” (CVR, p. 

134/f. 30v). 

 

 Ao contrário do que sucede na versão da Crónica Najerense, em que a 

condessa permanece anónima, esta versão atribui-lhe pela primeira vez um nome: 

Miona. E aqui surge uma divergência de peso relativamente ao texto de De Rebus 

Hispaniae que tão fielmente seguia. Se a Versão Crítica mantém a ligação do nome 

da condessa à glosa etimológica referente ao nome do mosteiro de Oña fundado 

pelo conde Sancho66 como expiação para o matricídio cometido, o estatuto do 

nome é contudo diferente. Comparem-se os dois textos: 

 

 “...contruxit monasteirium ualde nobile quod Oniam nominauit, eo quod 

matrem uiuentem Mioniam more Hispanico appelabat (DRH, p. 151, l. 22-24).” 

 “...así fizo vu noble monasterio e pusol nonbre Ouña porque aquella su madre 

ouiera nonbre Mionna. (CVR, p. 135/ f. 31r)” 

 

 Os dois textos divergem claramente neste ponto. Segundo o Toledano, o 

nome Miona não é o nome próprio da condessa, mas antes um título dado à 

condessa-mãe de acordo com um costume peninsular. A Versão Crítica escolheu 

fazer coincidir o nome próprio da condessa com este título. 

  Por sua vez, na Versão Amplificada e na Crónica Geral de Espanha 1344, 

Miona aparece na acepção usada pelo Toledano, já que em ambas o nome próprio 

da condessa castelhana é Sancha.  

                                                 
65 Se a fonte usada foi apenas o Toledano, é bastante provável que a exclusão do motivo do cavalo, 
ausente na versão do bispo D. Rodrigo, se deva ao desconhecimento do motivo e não a sua deliberada 
eliminação.  
66 A fundação do mosteiro de Oña datará de 1011. Ver Pidal, 1971, p. 47, nota 1. 
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  A Versão Crítica aduz ainda um elemento que não está presente em mais 

nenhuma versão, nem mesmo na versão latina proposta pelo Toledano: trata-se da 

alusão à instauração de um novo costume em Castela após a tentativa de 

envenenamento da condessa: 

 

 “Agora sabed aqui que desde allí adelante fue tomado vu vso en Castilla de dar 

primero a beuer a las mugeres. (CVR, p. 135/ f. 31r). 

  

 

 4.4 – A Versão Amplificada67 

 

 A Versão Amplificada da Estória de España corresponde à reelaboração levada 

a cabo em 1289 da obra historiográfica alfonsina, e portanto já sob o reinado de 

Sancho IV, sendo o seu testemunho o códice régio E2, cuja principal característica 

é um dilatamento retórico que enforma e amplia o texto que lhe serve de base – o 

da Versão Concisa, redigida entre 1270-7468. 

 Resultante de um complexo processo de compilação e da conjugação do 

trabalho de várias mãos diferentes69, o texto que, conjuntamente com o códice E1, 

serviu de base a Pidal para a sua edição da Primera Crónica General, sofre ainda 

intervenções posteriores à redacção iniciada em 1289. Uma dessas intervenções é 

feita justamente sobre a Lenda da Condessa Traidora e foi amplamente descrita por 

Diego Catalán e por Inés Fernández Ordoñez70. Contudo, dada a importância das 

mesmas para a constituição estrutural da lenda e do seu redimensionamento 

                                                 
67 Para a génese e constituição desta obra veja-se os trabalhos fundamentais de Catalán, 1962, 
Fernández-Ordoñez, 1993, particularmente as páginas 72 – 82, dedicadas à Lenda da Condessa Traidora 
e 2000ª, pp. 219-260. Ferreira, 2005, pp. 26-28, faz um resumo bastante esclarecedor desta 
problemática sob a perspectiva da Lenda dos Infantes de Lara. 
68 Fernández-Ordóñez, 2000a, p. 219.  
69 Ver o excelente ensaio de Diego Catalán, 1962, pp. 17-88, no qual descreve pormenorizadamente os 
processos compilatórios bem como a intervenção das várias mãos na elaboração do manuscrito. 
70 Catalán, 1962, pp. 54, 60-61, 319-320 e Fernández-Ordoñez, 1993, 72 – 82. Pidal, 1977, p. 454ª, 
também as refere de passagem. 
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semântico, importa fazer o conto detalhado das interpolações interpostas ao texto 

original. 

 Assim sendo, a construção da Lenda da Condessa Traidora foi realizada em 

duas fases distintas: uma primeira fase, que corresponde à parte da lenda que foi 

escrita no decorrer da elaboração de E2, e uma fase posterior, que compreende as 

três interpolações feitas ao texto primitivo. 

  Comece-se por analisar essas interpolações. A primeira – e1, segundo a 

terminologia proposta por Fernandez Ordoñez71 - é feita nos fólios 80-81v, que se 

encontrariam em branco e corresponde, em termos temáticos, ao episódio de 

Cascajares, à estória de Argentina até ao casamento de Garci Fernandez com 

Sancha e à sequência desgarrada de pequenos trechos noticiosos que constituem o 

núcleo tangencial. A segunda – e2 –, feita no final do fólio 101v, relata a 

contribuição da condessa Sancha para a morte do marido, alimentando o cavalo a 

farelos. A terceira interpolação – e3 –  rasura o final do fólio 102v e acrescenta a 

nota sobre a origem dos Monteros de Espinosa. 

 Observando o texto da Lenda da Condessa Traidora originalmente proposto 

por E2c, é fácil constatar que esse relato segue muito de perto aquele apontado 

pelo Toledano: a revolta de Sancho contra seu pai que dá origem a uma guerra 

civil, a morte de Garci Fernandez, secundado por um punhado de cavaleiros 

numa batalha contra o mouro inimigo, e o domínio do seu filho e o episódio 

respeitante ao envenenamento falhado de Sancho Garcia levado a cabo pela sua 

mãe.  

 Relativamente às interpolações que viriam a reestruturar a Lenda da 

Condessa Traidora, importa analisar e explicitar as consequências mais imediatas da 

sua inclusão no corpo da mesma, estabelecendo para isso a sua origem e 

descrevendo o seu funcionamento no contexto da lenda. 

 

 

                                                 
71 Fernández Ordoñez, 1993, p. 74. 
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 4.4.1 – a interpolação e1 e o Conto de Salomão 

 

 Foi ainda no século XIX, com o artigo escrito em 1880 por Gaston Paris, 

que pela primeira vez se estabeleceu a relação entre uma lenda peninsular, neste 

caso a Lenda de Gaia, documentada nos Livros de Linhagens, e o conto de Salomão, 

de origem oriental e que deixara traços da sua migração para ocidente um pouco 

por toda a Europa72.   

  No entanto, a ligação entre o conto de origem oriental denominado Conto 

de Salomão e a estória de Argentina foi proposta inicialmente por Haggerty Krappe 

e Fouché-Delbosc no seu artigo intitulado La Légende du Roi Ramire, publicado na 

Revue Hispanique nos já longínquos anos 3073. 

 O artigo preocupa-se essencialmente em dar conta e comparar entre si e 

com o Conto de Salomão as versões do mesmo disseminadas pela Península Ibérica: 

a Lenda de Gaia, proposta pela tradição portuguesa, uma lenda aragonesa 

conservada num manuscrito do final do século XV e a estória de Argentina 

conservada na Versão Amplificada74.   

 Para melhor se observarem as semelhanças e as diferenças entre a primeira 

parte da Lenda da Condessa Traidora e o Conto de Salomão importa agora fazer um 

resumo do mesmo: 

 

 Salomão desposa uma mulher pagã contra a vontade desta e o casamento é 

estéril. Algum tempo depois, esta apaixona-se por um faraó pagão e aceita ser 

raptada por ele, vivendo para isso uma morte aparente, provocada por um 

narcótico fornecido pelo amante. 

 Para se certificar da morte da sua mulher, Salomão derrama-lhe ouro 

líquido na palma da mão, mas ela não sente nada, devido aos efeitos da 

                                                 
72 O conto de Salomão deixou traços, além das lendas ibéricas, em composições literárias russas, 
alemãs, francesas. Ver Delbosc e Krappe, 1930, pp. 534-535. 
73 Delbosc e Krappe, 1930, pp. 489 – 543. 
74 Delbosc e Krappe, 1930,  pp. 525 –527. 
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beberagem. Em seguida, o faraó leva-a para a sua terra, depois de a retirar do 

túmulo e desposa-a. Mas mais uma vez o casamento não produz descendência. 

 Com o intuito de esconder o orifício causado pelo ouro líquido, e evitar 

assim ser reconhecida, a esposa do faraó passa a usar luvas nas mãos, mas um 

embaixador de Salomão, presente na corte, acaba por reconhecê-la, num 

momento em que esta erguia a mão contra o sol e a luz a atravessa.  

  Informado do sucedido pelo seu enviado, Salomão decide ir até ao palácio 

do faraó sob disfarce e, uma vez lá, dá-se a conhecer à mulher, que o denuncia ao 

amante. Este interroga Salomão sobre o que faria se trocassem de posições, ao que 

este responde que o enforcaria depois de lhe deixar tocar o corno. 

 O faraó aceita proceder desse modo, permitindo a Salomão tocar o corno. 

Ao fazê-lo, o exército de Salomão é convocado e destrói o palácio do faraó. Este é 

imediatamente enforcado, enquanto que a rainha e a irmã do faraó são levadas 

para Jerusalém. Pouco depois a Rainha morre e Salomão desposa, por sua vez, a 

irmã do faraó defunto. 

 Se as semelhanças estruturais entre a estória de Argentina e o conto acima 

resumido são inegáveis (Casamento estéril com mulher estrangeira, fuga/rapto da 

mulher com/por um conterrâneo, deslocação do marido disfarçado ao palácio do 

amante, morte dos adúlteros e novo casamento com mulher estrangeira, parente 

do amante morto), cumpre também realçar as disparidades que os afastam, as 

quais são originadas por razões diferentes, mas que, em certa instância, dependem 

da intenção do autor (moral ou efectivo) da interpolação.  

  Estes pormenores divergentes podem resultar, por exemplo, de uma 

adaptação lógica do conto à estória preexistente, isto é, ao núcleo primitivo da 

lenda, como sucede, como já foi referido, com a necessidade da existência de duas 

condessas em vez de uma única. 

 Outros há que dependem da transferência/reordenamento ou eliminação 

de motivos, como sucede com o motivo das mãos enluvadas, que se trasfere da 

personagem feminina do Conto de Salomão para uma personagem masculina do 

relato da Versão Amplificada, ou com a rasura completa do motivo do corno (e 
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como consequência da convocação do exército) ou do motivo do narcótico na 

estória de Argentina.  

  No entanto, e segundo Delbosc e Krappe, algumas diferenças podem provir 

da contaminação com uma outra lenda, onde a conduta da mulher adúltera é 

agravada. Um exemplo desta lenda foi composta por volta de 1200, e conhecida 

como Historia Infidelis Mulieris75.  

 Nesta estória, segundo o resumo proposto por Delbosc e Krappe, o 

cavaleiro alemão Rudolf von Schlüsselberg recusa divorciar-se da sua mulher 

leprosa e vem com ela para Portugal em busca de uma cura fornecida por uma 

fonte milagrosa e a que ele acede após enfrentar muitos perigos. Já curada, a 

mulher pretende fugir para o país dos mouros e aí desposar um rei. O marido, 

disfarçado, segue a mulher infiel e reencontra-se também com os dois filhos que a 

mulher tinha levado consigo aquando da fuga. Reconhecido pelo filho, é por ele 

denunciado à mulher que interroga o amante, perguntando-lhe o que faria se 

tivesse o rival em seu poder. Em seguida, o marido é atado a uma das colunas do 

leito e carvões em brasa são dispostos debaixo dos seus pés enquanto ela se entrega 

ao rei mouro. Quando estes adormecem, o filho liberta o pai e este mata o casal 

adúltero, regressando depois à Alemanha acompanhado do filho. 

  

 A principal contribuição desta lenda para as versões peninsulares do conto 

de Salomão foi o adensar do retrato já negativo da personagem feminina, 

tornando-a “encore plus odieuse”76, já que se entrega ao amante na presença do 

marido, estando este acorrentado e torturado.  

  Contudo, na estória de Argentina, este motivo é tratado de um modo 

ligeiramente diferente: o marido não é amarrado a uma coluna, nem é submetido 

à tortura, e se se encontra na presença dos dois amantes, tal não sucede por obra 

                                                 
75 Esta lenda contaminou também a versão aragonesa do conto de Salomão. Ver Delbosc e Krappe, 
1930, p. 536. 
76 Delbosc e Krappe, 1930, p. 536. 
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da sua primeira mulher, Argentina, sendo antes parte de um plano vingativo 

arquitectado pela filha do conde francês, a condessa Sancha.  

 Outro motivo presente na Lenda da Condessa Traidora e que pode ter origem 

na Historia Infidelis Mulieris é o facto de Garci Fernandez travar conhecimento com 

Argentina numa romaria a Santiago de Compostela: 

 

“el padre et la madre daquella condesa yuan en romeria a Santiago et leuauanla consigo 

moça muy fremosa, et el conde pagose della” (PCG, p. 427, l. 32-35/E2, f. 80v) 

 

 É sabido que as deslocações a lugares santos tinham por objectivo a busca 

de cura para variadas doenças. Sendo assim, poder-se-á supor que o motivo por 

detrás desta peregrinação a Santiago de Compostela por parte da familia de 

Argentina fosse a busca da cura para a lepra, doença de que sofria a mulher do 

cavaleiro alemão Rudolf von Schlüssenberg? 

 

 A incorporação desta narrativa, que combina o Conto de Salomão com a 

Historia Infidelis Mulieris, na Lenda da Condessa Traidora tem obviamente várias 

implicações que emprestam à narrativa modalizações marcantes e que se revestem 

de maior importância para o objectivo e para a funcionalidade da lenda. A mais 

evidente tem que ver com a duplicação da figura feminina e do campo relacional a 

ela associado: Garci Fernandez, o segundo conde de Castela, vê-se assim 

duplamente casado e consequentemente duplamente traído por duas mulheres, 

ligadas através de uma escabrosa teia de relações de parentesco, relações essas que 

concorrerão para o adensar da tragédia que culminará na morte da maior parte 

das personagens77. À duplicação da figura feminina, associa-se também, e pela 

primeira vez, uma origem geográfica definida: ambas as condessas passam a ter 

origem francesa. Essa origem comum das duas personagens femininas, bem como 

                                                 
77 De facto, tendo em conta apenas as personagens principais da lenda, nenhuma escapa ao ciclo de 
morte que atravessa toda a narrativa: o único sobrevivente, o conde Sancho, filho de Sancha e de 
Garci Fernandez, teve de matar a sua mãe, para lhe escapar.    
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da figura masculina que as põe em contacto pela primeira vez78, será um legado do 

Conto de Salomão, onde os amantes têm a mesma proveniência, mas deslocando a 

origem que os une da esfera religiosa para a esfera geográfica. 

 A inclusão retrospectiva da estória de Argentina na Lenda da Condessa 

Traidora pode fornecer ainda uma explicação do tipo genealógico para a perfídia 

da condessa Sancha, já que, sendo filha de um homem de baixa moralidade, não 

surpreende que siga as pisadas do pai79.  

  

  

 4.4.2 – A interpolação e2 – o cavalo cansado 

 

 O motivo do cavalo cansado, ausente no Toledano, volta a reaparecer nesta 

versão da lenda e constitui a totalidade da interpolação e2. Comparando este 

relato com o testemunho fornecido pela Najerense, é facilmente verificável que 

ambos coincidem nos aspectos principais, muito embora a abordagem da estória 

seja bem mais sucinta na versão latina do que na castelhana: o cavalo do conde é 

alimentado pela condessa com farelos em vez de cevada para que no momento 

exacto lhe faltem as forças. Se, no entanto, na Najerense a razão de tal atitude é 

exposta (a condessa quer ver-se livre do marido para casar com Almançor), na 

versão da Versão Amplificada nada é dito sobre o que move Sancha a comportar-se 

desse modo.  

 A origem de tal motivo também não é facilmente explicável.  Apenas Pidal 

se refere sobre a sua possível origem de um modo muito vago e impreciso dizendo 

tratar-se de “un motivo claramente folklórico” 80. No entanto, não aduz nenhum 

exemplo da ocorrência deste motivo noutro contexto concreto. O único 

                                                 
78 A primeira relação entre ambas estabelece-se quando Argentina se torna madrasta de Sancha ao 
tornar-se amante do pai desta. A segunda, quando Garci Fernandez, marido da primeira desposa a 
segunda ainda em vida desta. 
79 Gracia, 1997, pp. 722-723 e 725-726, avança uma explicação do tipo genealógico para atenuar as 
culpas do infante Sancho na revolta contra seu pai.  
80  Ver Pidal, 1971, p. 65. Ferreira, 2005, pp. 535 – 537, discute a credibilidade dessas explicações 
folklóricas a propósito do motivo do pepino na Lenda dos Infantes de Lara. 
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testemunho medieval encontrado que relaciona a fraqueza do cavalo com a falta 

de alimentação é uma Cantiga de Escárnio de João Garcia de Guillhade: 

 

 Un cavalo non comeu 

 à seis meses nen s’ergueu 

 mais prougu’a Deus que choveu, 

 creceu a erva, 

 e per cabo si paceu, 

 e já se leva! 

 

 Seu dono non lhi buscou 

 cevada nen no ferrou: 

 mai-lo bom tempo tornou, 

 creceu a erva, 

 e paceu, e arriçou, 

 e já se leva! 

 

 Seu dono non lhi quis dar 

 Cevada, neno ferrar:  

 Mais, cabo dum lamaçal 

 Creceu a erva, 

 E paceu, e arriç’ar 

 E já se leva81. 

 

 Rodrigues Lapa, na sua edição das Cantigas de Escárnio e Maldizer discute 

a dimensão simbólica do cavalo, dizendo apenas que “através de um cavalo 

abandonado o autor chasqueia dum cavaleiro miserável”82.  Por outro lado, 

Manuel Pedro Ferreira propõe outra leitura simbólica desta cantiga, admitindo 

que o estado subnutrido do cavalo pode aludir à pobreza da vida sexual do seu 

                                                 
81 Lapa, 1998, p. 140. 
82 Lapa, 1998, p. 140. 
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dono83. Encarando a Lenda da Condessa Traidora sob esta perspectiva, poderá 

pensar-se que o episódio do cavalo tem um dupla função na tessitura da lenda. Se 

o papel da condessa na morte do marido é uma vez mais convocado, contribuindo 

para o reforço da imagem negativa da mesma, também o motivo do cavalo sem 

forças e mal alimentado conota o conde Garci Fernandez com uma vida sexual 

pouco satisfatória. Este traço negativo do conde castelhano contribui para o 

desenho pouco abonatório de uma personagem masculina, como se verá mais 

adiante.  

 

 

 4.4.3. – A interpolação e3 – os Monteros de Espinosa 

  

 A terceira interpolação foi feita com o intuito de incluir na narrativa da 

Condessa Traidora uma nota relativa à origem dos Monteros de Espinosa, corpo de 

guarda dos monarcas castelhanos e depois dos monarcas espanhóis. 

 Nas versões latinas, (najerense e toledana) o conde Sancho era informado 

das intenções da sua mãe por uma personagem feminina, uma moura, no caso da 

Crónica Najerense e uma  aia da condessa no caso de De Rebus Hispaniae. Na Versão 

Amplificada, a personagem da covilheira aparece referida numa parte do texto que 

precede a interpolação, que tira partido dessa existência prévia, integrando a 

covilheira num enredo mais complexo: surge assim a personagem do escudeiro 

que mantém uma relação amorosa com a aia da condessa Sancha. Oficializada a 

relação entre ambos pelo casamento, o conde Sancho institui na pessoa do 

escudeiro e dos seus descendentes a ordem dos Monteros de Espinosa. 

 Segundo Gutiérrez-Solana, o nome dado a este corpo de guarda provém do 

nome do mordomo-mor de Sancho Garcia, don Sancho Espinosa, fidalgo da vila 

de Espinosa de los Monteros e não do seu escudeiro como diz o texto da Versão 

Amplificada84. No entanto, a explicação para a fundação desta ordem de cavalaria é 

                                                 
83 Ferreira, 1995, p. 31. 
84 Gutiérrez-Solana, p. 6. 
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tão-somente aquela avançada pelo relato lendário contido na obra pós-alfonsina: 

um súbdito do conde protege-o da tentativa de envenenamento levada a cabo por 

sua mãe e como recompensa é-lhe dado o privilégio hereditário de defender “el 

palacio de los reyes de Castiella” 85. Não querendo cair na discussão sobre as 

origens ficitícias oferecidas como justificação para a fundação desta ordem de 

cavalaria, importa antes analisar as consequências que esta interpolação tem para o 

texto enquanto tal. Assim sendo, a inclusão desta nota confere uma outra 

dimensão à estória do envenenamento acrescentando-lhe uma nova 

funcionalidade, enquanto factor de explicação do presente a partir da modelagem 

do passado: a estória passa a justificar o estabelecimento dos Monteros de 

Espinosa, além da fundação do mosteiro de Oña, como sucedia nas versões 

anteriores.  

  

 Aceitando que as alterações propostas pelo interpolador não serão decerto 

despiciendas, pois pressupõem uma reescrita da Lenda da Condessa Traidora, que se 

constituem no fundo como uma reformulação intencional do seu funcionamento 

simbólico e semântico. Assim, tentar-se-á oferecer explicações relacionadas com o 

contexto sócio-político em que tais obras foram produzidas, bem como as possíveis 

entidades promotoras ou produtoras responsáveis pela produção de obras 

historiográficas. Neste sentido, uma datação do texto interpolado pode revelar-se 

preciosa para a explicitação desse mesmo contexto produtor.  

 Os dois investigadores que identificaram as interpolações, Diego Catalán e 

Inés Fernández-Ordoñez, não fornecem uma data para a inserção das mesmas no 

texto da Versão Amplificada. No entanto, tendo esta sido composta por volta do 

ano de 1289, a série de interpolações terá que ser posterior a essa data. Por outro 

lado, se estas interpolações comparecem já na Crónica de 1344, do conde de 

                                                 
85 PCG, p. 454a, l. 34 /f. 102r. 
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Barcelos, o enxerto terá de ter sido realizado obrigatoriamente antes da redacção 

desta crónica86.  

 

  

 4.5 – A Crónica de 1344 

 

 O projecto historiográfico do conde dom Pedro filia-se claramente na 

tradição castelhana, mais concretamente na tradição alfonsina, embora as suas 

fontes não provenham exclusivamente do scriptorium do rei Sábio87.  

 O estudo mais completo sobre a Crónica Geral de Espanha de 1344 deve-se 

ao esforço de Lindey Cintra, e ocupa todo o primeiro volume da sua edição da 

Refundição circa 1400 da mesma crónica.  

 A opção de basear o estudo da versão portuguesa da Lenda da Condessa 

Traidora na lição de um manuscrito castelhano88, – o ms. 2656 da Biblioteca 

Universitária de Salamanca – prende-se com o estatuto que esse mesmo 

testemunho possui na tradição manuscrita da obra em questão. De facto, o 

manuscrito M, assim denominado por Menéndez Pidal89 e editado já parcialmente 

por Diego Catalán e Maria Soledad de Andrés, constitui-se como testemunho 

único da primeira redacção da Crónica Geral de Espanha de 1344, sendo, segundo 

demonstra Cintra, uma tradução castelhana de um testemunho do original 

perdido da Crónica Geral de 134490. Os restantes manuscritos, em português91 e em 

                                                 
86 Ferreira, 2005, pp. 38-48 provou que a Crónica de 1344 não deriva da Tradução Galego-portuguesa 
da Crónica de España, mas antes de uma cópia intermédia, hoje perdida da Versão Amplificada. Como 
tal, o estabelecimento de uma fronteira cronológica que permita avançar uma data para as 
interpolações da Versão Amplificada só podem partir do texto do conde. 
87 Ver Lindley Cintra, 1951, pp. CCCXVII – CDXII.  
88 Sobre a coêrencia ideológica entre a Lenda dos Sete Infantes, segundo o manuscrito M (que aí se 
intercala com o relato da Condessa Traidora) e a restante obra historiográfica do conde dom Pedro ver 
Maria do Rosário Ferreira, 2005, parte IV, sobretudo capítulo 3,  
89 Pidal deu a conhecer este manuscrito em 1896 no seu livro La leyenda de los infantes de Lara. Apud 
Cintra, 1951, p. CDLXXXIX. A descrição do códice feita por Pidal é também fornecida por Cintra, 
1951, pp. CDXC – CDXCI. 
90 Veja-se a árvore genealógica dos mss. da Crónica em Cintra, 1951, p. LXXXVII. 
91 P e L, segundo a terminologia proposta por Cintra, 1951, p. XXIX,  CDLXXXIX et passim. 
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castelhano92, documentam “uma versão modernizada: estilisticamente retocada e 

com algumas consideráveis variantes de conteúdo”93, que alteram 

substancialmente, embora não de forma simétrica, o texto  matricial do conde de 

Barcelos. A importância do manuscrito M para o estudo da obra historiográfica do 

conde dom Pedro é, pois, fundamental e foi já sentida e atestada por Cintra94. 

 A parte da Crónica Geral de 1344 relativa à Lenda da Condessa Traidora 

baseia-se na Versão Amplificada da Estória de España. Apesar de, de um modo geral, 

os textos se aproximarem, certas alterações estruturais foram levadas a cabo pela 

pena do conde relativamente ao texto fornecido pela Versão Amplificada95. Para 

além dessas mudanças estruturais, outras, mais subtis e de tipo textual, tiveram 

ainda lugar. Dentro destas diferenças importa salientar não aquelas que se 

relacionam com uma reformulação estilística, que inclui o corte de texto 

redundante96 ou uma amplificação de uma parte do texto97, mas aquelas que se 

revestem de consequências mais alargadas, causando também mudanças de 

carácter semântico no corpo da lenda. 

 O cavaleiro que protagoniza o milagre de Cascajares, e que é anónimo na 

versão proposta pelo texto de E2c, adquire, pela mão do conde de Barcelos, o 

nome de Pascoal Vivaz. Ao contrário da Versão Amplificada os manuscritos das versões 

concisas também dotam o cavaleiro com um nome próprio, mas os nomes 

propostos não coincidem com o nome dado em M à mesma personagem98. 

Simbolicamente, o nome Pascoal aponta claramente para o período pascal, 

enquanto que Vivaz significa perene. Uma páscoa eterna, portanto, que traria a 

                                                 
92 U, Q, V, terminologia proposta por Pidal e retomada por Cintra, 1951, p. XXIX, CDLXXXIX et 
passim. 
93 Cintra, 1951, p. XXIX. 
94 “M, representando só por si o texto original da Crónica, tem extraordinária importância apesar das 
suas múltiplas incorrecções (...). Se muitas vezes a versão mais moderna fornecida pelos outros 
manuscritos, nos permite chegar à verdadeira lição melhor que o texto corrompido de M, só este 
último nos pode esclarecer a constituição geral da redacção primitiva da Crónica”. Cintra, 1951, p. 
XXX. 
95 Ver supra, pp. 21-30. 
96 Ver a parte final da glosa etimológica dedicada ao mosteiro de Oña. 
97 Como sucede com a história do cavalo, onde são introduzidos muitos detalhes novos. 
98 PCG, 1977, p. 426, em nota: “don Juan em B; Ferrant Armentales em Y; Ferrant Antolinez em 
TGZ.” 
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vitória aos cristãos. O nome do protagonista é revelador da dimensão místico-

religiosa deste episódio bélico.  

 Mas as diferenças apresentadas pelo manuscrito M relativamente a E2 

prendem-se sobretudo com as duas personagens principais, Garci Fernandez e a 

sua segunda mulher, a condessa Sancha. Atente-se nos seguintes exemplos. 

 

 

 • A alusão à relação amorosa consumada ainda em vida da condessa 

Argentina: 

 

 “Et aquella noche albergaron amos a dos de so uno et reçibieronse por marido et 

por muger” (PCG, p. 428/ E2, f. 81r). 

 “…et aquella noche albergaron anbos de consuno”. (M, f. 123r, I) 

 

 Se o conde dom Pedro pode ter optado por eliminar a referência a uma 

troca de votos por razões de coerência, dado que a primeira mulher do conde 

ainda estava viva, esta exclusão tem outras implicações: a ilicitude da relação entre 

o conde Garci Fernandez e Sancha é reforçada. 

 

 • A arma empunhada por Garci Fernandez enquanto jaz debaixo da cama 

dos adúlteros: 

 

 “…al conde don Garçi Ferrandez, armado de un lorigon et un gran cuchiello… 

(PCG, p. 428b/E2, f. 81r)” 

 “…el conde don Garçi Fernandez armado de una cota et con ssu espada sso el 

lecho… (M, f. 123r, I- 123r, II)” 

 

 Se a espada pode ser entendida como um símbolo fálico99, a distinção entre 

uma espada e um cutelo (portanto uma arma de dimensões mais modestas, ainda 

                                                 
99 Ver Capítulo II, p. 64. 
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que se trate de um “gran cuchiello”) é significativa e reveladora do estatuto sexual 

do portador de tais armas. O contexto em que a arma é desembainhada – o 

momento em que os dois adúlteros se deitam, estando o marido enganado 

debaixo do leito presenciando a cena – só vem reforçar o estatuto simbólico que 

estas duas armas cortantes têm no contexto da lenda. Assim sendo, o estatuto 

sexual do conde castelhano parece ser menos atacado na versão proposta por M 

do que na versão documentada por E2. 

 

 

 • A justificação dada por Sancha para permanecer na câmara dos 

adúlteros: 

 

 “…enfinniose que por amor de so padre que querie esa noche albergar y…(PCG, 

p. 428b/E2, f. 81r)” 

 “…fizo manera que queria esa noche yazer en la camara por amor de100 su padre et 

de su madrastra… (M, f. 123r, II)” 

 

 A alusão à madrasta que aparece no manuscrito M atesta mais uma mentira 

por parte de Sancha, uma vez que o texto refere que grande parte dos seus 

desentendimentos com o seu pai lhe advêm da presença da madrasta. O carácter 

aleivoso da condessa é portanto reforçado no texto de origem portuguesa. 

 

 

 • A chegada do conde Garci Fernandez a Burgos: 

 

 “…enuiaron por todas sus gentes que uiniesen a Burgos, et contoles el conde todo 

quel auie conteçido et en commo por todo pasara. (PCG, 428b /E2, f. 81v)” 

                                                 
100 “pa” riscado pelo copista. 



 54 

“enviaron por todas sus gentes que viniesen a Burgos et el conde quando hy llego fue 

muy bien rreçebido de los ssuyos et el les dixo todas las cuytas por do pasara (M, f. 123v, 

I)” 

 

 A versão de M mostra o conde Garci Fernandez como sendo querido dos 

seus  súbditos, enquanto que a versão proposta pela PCG é omissa quanto a este 

conteúdo. Uma vez que a relação entre o conde e os castelhanos é descrita como 

afectuosa, será a condessa, ao intervir junto do filho, que causará as divisões, até à 

data, inexistentes? 

  

 • O estatuto conferido a Sancha na sua chegada a Castela: 

 

 “Et mando entonçe que fiziesen omenage et reçibiesen por sennora a donna 

Sancha su muger… (PGC, p. 428b/ E2, f. 81v)” 

 “Et mando estonçe que rreçebiesen a doña Sancha por muger de su señor… (M, f. 

123v, I)” 

 

 Uma das diferenças mais gritantes e que de mais consequências se reveste 

para o retrato do casal Garci-Sancha é o modo como o estatuto da nova condessa é 

descrito em M e em E2. Em E2 Sancha é aceite como senhora de direito próprio, 

recebendo por isso “omenage”, estabelecendo-se assim uma relação recíproca entre 

ela e os vassalos, ainda que essa relação seja promovida por Garci Fernandez. Na 

versão do conde dom Pedro tais concessões de poder são retiradas à condessa. Os 

seus direitos passam a existir somente como projecção do seu estatuto 

matrimonial, isto é, enquanto mulher do senhor de Castela. A relação entre esta e 

os castelhanos não pode por isso ser idêntica àquela que E2 estabelece. A condessa 

castelhana é, pois, remetida para um segundo plano no que respeita à sua função 

de poder, plano esse que se coadunaria mais com o seu sexo. 101 

 

                                                 
101 Ferreira, 2005, pp. 409 – 411. 
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 • A referência aos pecados: 

 

 “…et atenerse con Dios et a seer amiga de so marido et fazer muchas buenas 

obras; mas estol duro poco…” (PGC, p. 428b /E2, f. 81v)  

 “…mucho amiga de Dios et de su marido et de fazer muy buenas obras, mas los 

pecados le guisaron ansi que le duro poco (M, f. 152v, I) 

 

 Se E2 se coíbe de explicar a brusca mudança de comportamento da 

condessa castelhana, o manuscrito M procura fornecer uma elucidação para tal 

atitude: a existência de pecados anteriores. O texto não esmiuça quais, mas ao 

mencionar a sua existência, Sancha é rotulada como pecadora. A sequência de 

transgressões que a condessa comete parece ter origem nesta falta primordial.  

 

 • Os problemas do condado na ausência de Garci Fernandez: 

 

 “Al tiempo deste conde Garçia Ferrandez, seyendo el fuera de la tierra en 

demanda de aquella su muger, ayntosse grant poder de moros et entraron por Castiella, 

et corrieron Burgos et toda la tierra, et robaron et astragaron quanto fallaron. Et de 

aquella uegada fue astragado el monesterio de Sant Pedro de Cardenna, et mataron y 

trezientos monges en un dia…” 

 

 Este excerto, que constitui um libelo implícito contra o conde, pelas 

funestas consequências da incapacidade de controlo sobre a sua mulher, faz parte 

do núcleo que foi denominado como tangencial e que, como ficou dito, só 

comparece na versão amplicada da Estoria de España102. Parece óbvio que Garci 

Fernandez não hesita em partir em busca da sua mulher ainda que isso implique 

abandonar o condado que governa à ameaça muçulmana, ameaça essa que se 

concretiza. 

                                                 
102 Ver supra, pp. 29 – 31. 
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 O entendimento desta informação como sendo abonatória para o conde 

Garci Fernandez, como afirma Vera Castro Lingt103, parece claramente 

despropositada. Tanto mais que, como se verá pelos restantes exemplos, o 

manuscrito M, que fornece uma imagem menos negativa de Garci Fernandez, 

elimina completamente este pedaço de texto. 

 

 • A implicação da condessa na instabilidade das relações familiares: 

 

 “…començo a auer malquerençia contra el, en guisa que cobdiçava mucho a ueer 

su muerte, (PCG, pp. 428b-429a/E2, f. 81v)” 

 “…començo de aber mal querençia con su marido et a meter hy su fijo, el conde 

don Sancho en guissa que cobdiçiaba mucho ver muerto (M, f. 152v, II)” 

 

 “…aquel don Sancho, fijo del conde Garçi Fernandez, alçose contra su padre. 

(PCG, p. 453a, f. 101v)” 

 “…aquel ynfante don Sancho fijo del conde don Garçi alçose contra su padre por 

consejo de su madre la condessa (M, f. 152v, II)” 

 

 A intervenção da condessa Sancha no azedar das relações entre pai e filho 

está ausente da versão de E2, ao passo que na versão de M o papel destabilizador 

da condessa é referido em dois passos. A condessa Sancha que M retrata é uma 

figura feminina mais poderosa no que respeita à sua capacidade para semear a 

discórdia por meio de intrigas (de acordo com o retrato da femina produzido por 

                                                 
103 Lingt, 1996, p. 374. O paralelo que esta autora traça entre Garci Fernandez e o seu pai é bastante 
forçado. Fernan González ausenta-se de Castela em circunstâncias diametralmente opostas às de Garci 
Fernandez: para se casar e para servir o rei de Leão, de quem era vassalo. Em ambos os casos acabou 
retido contra sua vontade fora das fronteiras castelhanas. Não se consegue entender o alcance da 
afirmação da autora quando diz que “He had the same problems thar is father (moors invasion but he 
was politically cleverer (indirect comparison)”. Aludirá a autora à nomeação dos juízes?  
Quanto ao estabelecimento da paz com o reino de Leão, será talvez arriscado entender a paz com o 
reino vizinho como uma informação abonatória per se. 
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uma literatura misógina como foi a literatura medieval104), e simultaneamente 

mais malévola, como não poderia deixar de ser.105 

 

 • A relação ilícita entre o escudeiro e aia da condessa: 

 

 “…entendio muy bien lo que era. Et quando ueno el conde, aquella couigera 

descubrio aquel fecho que sabia de su sennora a un escudero que queria bien {…}Et deste 

escudero uienen los Monteros dEspinosa que guardan el palacio de los reyes de Castiella. 

(PCG, p. 454a/ E2, f. 102r). 

 “…entendio bien lo que era. Et esta cobilera fazia mal de su fazienda con un 

escudero del conde et descobriole este fecho106. {…} Et esto le dixo elle con muy gran miedo 

porque le obo de descobrir su fecho et el de la cobigera. Et aquel escudero […] cobigera 

casolos el conde en uno. Et de alli vienen los Monteros d’ Espinosa que guardan los rreyes 

de Castilla. (M, f. 153v, II)”  

 

 Se ambos os textos apresentam como novidade a personagem do escudeiro, 

relacionada como se viu com a génese dos Monteros de Espinosa, o modo como a 

relação desta personagem com a aia da condessa é descrita é substancialmente 

diferente: E2 alude apenas à existência de afeição entre os dois, e portanto 

nenhuma condenação moral é feita. A ligação descrita por M reveste-se de 

pormenores um pouco mais reveladores: existe uma relação física, ilícita entre as 

duas personagens, que têm plena consciência desse facto. O tom condenatório é 

evidente no modo como o escudeiro sente medo de expor a sua relação ao seu 

senhor e também no modo como Sancho pretende legitimar tal relação através do 

casamento. Parece, portanto, evidente que o texto de M reforça a existência de 

                                                 
104 Ver Bloch, 1991, passim. No poema de Fernan González, o herói é capturado depois de cair numa 
cilada armada pela tia da noiva. Ver PFG, p. 151. 
105 Krow-Lucal, 1995, p. 377. 
106 E2c/PCG – “aquella couigera descubrio aquel fecho” (f. 102/p. 454); C1344 – “com hũu escudeiro 
do cõde e descobriolhe este feito” (f. 161d/p. 201).  
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relações adúlteras e ilícitas, fortalecendo, como consequência, o discurso moralista 

que sobre elas incide107. 

 

 • A atribuição do nome Miona à condessa Sancha: 

 

 “ fizo por ende un monesterio muy nobre et pusol nombre Onna por del nombre 

de su madre en la guisa que aqui departiremos: en Castiella solien llamar Mionna por la 

señora, et porque la condesa doña Sancha era tenida por señora en todo el condado de 

Castilla… (PCG, p. 454, l. 4-10/E2c, 102v) …” 

 “fizo por ende un monesterio muy nobre et pusole nonbre Oña por la señora. Et 

porque la condesa doña Sancha era tenida por señora en todo el condado de Castilla… 

(M, f. 154r, I)” 

 

 A Crónica de 1344 não alude claramente ao costume castelhano associado 

ao nome Miona. Ao fazê-lo, retira a carga consuetudinária com que o nome Miona 

é envolvido na Versão Amplificada108. Sinal evidente de que a versão portuguesa 

não entendeu ou preferiu não entender que a mulher castelhana teria, a dada 

altura, um papel de relevo de tal modo reconhecido que se vê nomeado. 

 

 Perante os exemplos apresentados é fácil constatar que da Versão 

Amplificada para a Crónica de 1344 se assiste a uma modificação do estatuto das 

personagens principais, o conde Garci Fernandez e a sua segunda mulher, Sancha. 

Se na crónica castelhana a figura de Garci Fernandez aparece mais diminuida que 

nunca (e para isso contribuiram de modo decisivo as interpolações feitas ao texto 

elaborado em 1289), e a condessa Sancha é apresentada como uma figura de 

contornos negativos, mas ilibada de certo tipo de comportamentos, na crónica 

portuguesa o equilíbrio entre as duas personagens é radicalmente alterado. O 

texto transmitido pelo manuscrito M aposta tanto numa subtil reabilitação de 
                                                 
107 Segundo Deyermond, 1988, p. 775, a relação ilícita do par covilheira-escudeiro funciona como 
intensificador da sexualidade inerente ao relato. Pode também funcionar como duplicação da relação 
ilícita que é vivida pelo par Garci - Sancha.  
108 A alusão a este costume está já presente no De Rebus Hispaniae. Vide supra pp. 23-24. 
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Garci Fernandez, como na intensificação das características negativas da sua 

segunda mulher, investindo-a por um lado como causadora da guerra entre pai e 

filho (e consequentemente do enfraquecimento do condado castelhano) e 

retirando-lhe, por outro, o estatuto que detinha na configuração das relações de 

poder. 
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 Feito o estudo geral das várias versões da Lenda da Condessa Traidora no 

capítulo anterior, cumpre agora submeter as personagens a uma análise mais 

minuciosa, incidindo essencialmente sobre a funcionalidade das mesmas no 

contexto das várias (re)elaborações da lenda, e sobre o seu papel, denotativo e 

simbólico, na estrutura dos relatos historiográficos que narram os infortúnios do 

conde Garci Fernandez.  

 Como ficou demonstrado, as cinco versões da lenda não se constituem 

como um corpus coeso, ligado por relações de precedência ou de dependência. De 

todas as versões, a da Crónica Najerense parece conservar um estatuto autónomo 

relativamente às restantes, que resultam directamente ou de um modo transversal 

do trabalho historiográfico do Toledano. De qualquer modo, é evidente que a 

relação de mais estreita dependência se verifica entre a versão sugerida pela Versão 

Amplificada e aquela que a Crónica de 1344 documenta. 

 Assim sendo, e pelas razões já apresentadas no capítulo anterior109, a versão-

base escolhida para o estudo das personagens é naturalmente o texto da Versão 

Amplificada. Sempre que o manuscrito M apresente informação necessária sem que 

esta esteja presente em E2, então será convocado este testemunho. 

 A análise das personagens incidirá essencialmente sobre aquelas cuja 

relevância e complexidade permitem tentar responder às questões basilares do 

texto. Todas essas personagens integram o núcleo familiar de Garci Fernandez, que 

é composto pelo proprio conde, as duas mulheres que desposa, e o filho que tem 

da segunda. 

 As restantes personagens, que de um modo ou de outro afectam mais 

lateralmente a narrativa e que sofreram reajustamentos ou foram retiradas, foram 

                                                 
109 A versão da Lenda da Condessa Traidora presente na Versão Amplificada é aquela que apresenta um 
maior número de episódios. 
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já tidas em conta no capítulo anterior e voltarão a ser reivisitadas no capítulo 

subsequente. 

  

  

 1. Um conde desafortunado 

 

 Filho do homem que libertou Castela da submissão aos leoneses, seria 

difícil a Garci Fernandez ultrapassar, em feitos e em glória, o seu antecessor, o 

conde Fernan González. Exigir-se-ia, segundo os códigos genealógicos da época, 

que o filho não desmerecesse o pai. Contudo, tais espectativas são desde logo 

frustradas: longe de seguir as pisadas gloriosas do seu antecessor, Garci Fernandez 

vê-se envolvido em mal-sucedidas peripécias amorosas, com duas mulheres cuja 

actuação deixa bastante a desejar e cujos actos concorrerão para o fim inglório do 

segundo conde de Castela. A relação que o conde mantém com o sexo oposto 

afigura-se como determinante para a construção da negatividade da personagem. 

Contudo, outras referências ao conde Garci Fernandez e que se situam 

textualmente fora da Lenda da Condessa Traidora, concorrem claramente para o 

desenho menos positivo desta figura. 

 

 

 1.1. Referências externas à lenda: Fernan González e a Lenda dos Infantes 

de Lara 

 

 A primeira menção a Garci Fernandez é feita ainda durante o relato que 

consagra os feitos de Fernán González, seu pai. É uma alusão breve, mas que pode 

ser bastante reveladora para a caracterização do futuro conde de Castela. Antes de 

partir para Leão, onde espera ser preso pelo rei leonês, Fernan González 

encomenda o filho à protecção dos vassalos: 
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 “...et rruegouos que aguardedes a Garcia mi hijo (PCG, p. 419b, ll. 40-41 /E2c, f. 

74r).” 

  

 Este pedido pode suscitar duas interpretações distintas. Por um lado, pode 

entender-se que, sendo o sucessor de Fernan González demasiado jovem, não teria 

a idade suficiente para assumir o governo do condado na ausência do pai. Aceitar 

esta dedução implica no entanto outra inferência: na altura da sua morte, Garci 

Fernandez seria muito provavelmente um adulto ainda em idade vigorosa, facto 

que, ocorrendo essa morte no campo de batalha, contribui para o 

enfraquecimento da imagem do segundo conde de Castela. 

  Na mesma linha, verifica-se que, quando Garci Fernandez já se encontra à 

frente dos destinos do condado, a necessidade da intervenção e do apoio dos seus 

vassalos em horas difíceis não diminuirá: na Lenda dos Sete Infantes de Lara, cujo 

enredo é cronologicamente situado dentro dos limites temporais (e geográficos) do 

governo de Garci Fernandez, é possível encontrar o seguinte exemplo. 

   A relação entre o núcleo tardio da Lenda da Condessa Traidora e a matéria 

textual que a envolve, esta sim dedicada à trágica estória dos sete infantes, foi 

estudada por Maria do Rosário Ferreira.  O carácter negativo da personagem de 

Garci Fernandez torna-se patente não só nas informações prestadas pelo segmento 

interpolado, mas também nas relações entre o conde castelhano e Rui Vasquez, 

personagem da Lenda dos Sete Infantes110.  

 A narrativa começa por destacar os serviços prestados pelo mesmo Rui 

Vasquez a Garci Fernandez, durante o cerco feito à cidade de Zamora na sequência 

de uma refrega com o reino vizinho de Leão: 

 

  “…el conde don Garçi Fernandez a juntar grande hueste. Et fuese echar ssobre 

Çamora.{…}. Et obo Rruy Vazquez a rrecudir alla, como aquel que era muy buen caballero 

de armas. Et fue a ellos con trezientos caballeros et alcançolos et lidio con ellos et 

                                                 
110 A narrativa começa por destacar os serviços prestados por Rui Vasquez, um cavaleiro castelhano, ao 
seu senhor, Garci Fernandez, num cerco feito à cidade de Zamora, na sequência de uma refrega com o 
reino vizinho de Leão. Ferreira, 2005, pp. 575 – 582. 
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vençiolos et desbaratolos, pero que le mataron dos caballeros en aquella lid. (M, f. 119r, 

II)”111 

 

 O excerto confirma a incapacidade de Garci Fernandez de vencer os seus 

inimigos apoiando-se somente  nos  seus dotes bélicos, precisando por isso da 

argúcia militar de um dos seus vassalos. E quando esse vassalo decide revoltar-se 

contra o seu senhor, como sucede com Rui Vasquez, o caos assola o condado 

castelhano. Sem poder contar com a ajuda preciosa dos sete infantes, mortos por 

Rui Vasquez (mais uma vez o poder militar de  Garci Fernandez depende dos seus 

vassalos), o conde castelhano vê-se impotente para travar as conquistas do marido 

de Lambra. Perante a ameaça, só resta uma alternativa: a fuga para as Astúrias, 

enquanto “Rrui Vazquez le rrobaba las tierras et quanto podia”112. 

 

 

 1.2 – O conde na Lenda da Condessa Traidora 

 

 O primeiro traço descritivo que a crónica fornece sobre Garci Fernandez é 

um sinal físico idiossincrático: as suas belas mãos. Quer na Versão Amplificada quer 

na Crónica de 1344, as belas mãos do conde têm uma dupla função, a qual confere 

ao motivo uma inserção perfeita na estrutura da narrativa: é através dessa 

especificidade física que a aia de Sancha o identifica como homem de boa 

linhagem. No entanto, para além da importância estrutural do motivo, ele reveste-

se também de uma importância simbólica inegável. A carga imagética que encerra 

funciona como proto-indicador das características negativas do conde Garci 

Fernandez, características essas que, sendo indiciadas através desse motivo, serão 

depois desdobradas em várias peripécias e confirmadas quer por outras unidades 

simbólicas ao longo da narrativa, quer por vários acontecimentos e que dizem 

respeito ao seu desempenho como guerreiro e como homem.  
                                                 
111 Ferreira, 2005, p. 691. Toda esta informação relativa à sublevação de Rui Vasquez é exclusiva do 
manuscrito M. Como tal, é este testemunho que fornece as citações relativas a esta parte. 
112 Ferreira, 2005, p. 733.  
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 Para começar, resulta óbvio que mãos belas dificilmente seriam mãos 

habituadas às batalhas constantes a que um homem pertencente à nobreza se vê 

obrigado. Sendo esse homem o governante de um condado constantemente 

assolado pelo inimigo mouro, a negatividade deste pormenor físico cresce 

exponencialmente. Garci Fernandez, seria pois um guerreiro sofrível, característica 

que deixa entrever também uma governação deficiente. 

 Mas não só. Umas mãos belas, se dificilmente são abonatórias para um 

homem que se queria forte fisicamente, são, por sua vez, uma excelente qualidade 

feminina. Portanto, o detalhe físico que define o conde castelhano é um atributo 

que pertence à esfera do sexo oposto. O próprio Garci Fernandez parece ter 

consciência desse facto e por isso “muchas uegadas abie verguenna de las traer 

descubiertas por ello, et tomaua y enbargo; et cada que entraua en logar o estaua o 

muger de so amigo o de so uassallo siempre metie unas luuas en las manos (PCG, 

p. 427a/ E2, f. 80v)”.  

 

  

 1.2.1 – O guerreiro 

 

  Por muito medíocre que fosse enquanto guerreiro, seria impossível a Garci 

Fernandez, não se ver envolvido em actividades bélicas. Desde logo pelo seu 

estatuto social, que lho exigia como actividade definitória da classe a que 

pertencia. E também pelas circunstâncias atribuladas que condicionam a época em 

que a estória tem lugar.  

 Partindo de contextos idênticos, seria de esperar uma continuidade entre 

Garci Fernandez e o seu pai, Fernán González. Mas os dois distanciam-se 

claramente: o número de batalhas em que Garci Fernandez intervém é menor do 

que aquele em que participam quer o seu progenitor, quer o seu sucessor, Sancho 

Garcia,  ambos envolvidos na conquista de território aos mouros113. Marca 

                                                 
113 Fernán González sai vencedor de duas batalhas descritas pormenorizadamente, Lara e Fanzinas, e 
em ambas derrota o exército de Almançor. Por outro lado, Sancho Garcia “gano Pennafiel et 



 66 

presença na batalha Canatanaçor, na sequência da qual Almançor morre, mas a 

sua influência no desenrolar da mesma não é fundamental: a fuga e a posterior 

morte do caudilho mouro devem-se mais à acção conjunta dos reis cristãos do que 

a uma acção individual e destacada de Garci Fernandez. 

 Na única batalha relatada dentro das fronteiras textuais da Lenda da 

Condessa Traidora, a batalha de Cascajares, nenhum feito do conde é posto em 

evidência114. O milagre através do qual a batalha é ganha recai não sobre a figura 

deste, mas sim na pessoa de um cavaleiro do seu séquito. Assim, Garci Fernandez 

vê-se duplamente,  religiosa e militarmente, subalternizando,.  

   

  

 1.2.2 – O homem 

 

 Como foi anteriormente referido, o motivo das belas mãos do conde 

funcionaria como indício da sua efeminação. Já foi também demonstrado que a 

capacidade guerreira não era de todo a qualidade que mais sobressaía em Garci 

Fernandez. A sua resistência física também não é das melhores: após a batalha de 

Cascajares adoece em Burgos. O texto não explicita de que doença sofre o 

conde115, mas é durante este momento de maior debilidade que a fuga da condessa 

Argentina tem lugar, pressupondo por isso uma associação entre o tipo de doença 

                                                                                                                                               
Sepulueda et Madaruelo et Monteio et cobro de los moros Gormaz et Osma et San Esteban que se 
perdieran en la prision de su padre (PCG, p. 454a/ E2c, f. 102r) e faz incursões em território mouro, 
atingindo Toledo e Córdova.  
114 Na versão do conde, várias personagens são destacadas, entre as quais Rui Vasquez, Gonçalo 
Gustioz e o seu filho mais velho, Diego González, alferes de Garci Fernandez: 
 “...el conde mando tender ssu seña a Diego Gonçalez, que era su alferez et era el mayor de los siete 
ynfantes fijos de Gonçalo Gustius. Et el padre et los fijos todos alli fueron aquel dia con el et 
servieronlo muy bien como muy buenos que ellos eran et fue hy con el Rrui Basquez et fue tan bueno 
caballero de armas aquel dia que mucho mejor le fuera de morir hy aquel dia a como le avino 
despues…”. 
Segundo Ferreira, 2005, p. 579, esta “interpolação de segundo nível” está relacionada com a intenção 
do conde dom Pedro de “mais do que reformular a lenda dos sete infantes parece pretender entrelaçar 
com ela.” As consequências desta pequena interpolação serão postas em evidência no capítulo III, p. 
101-102. 
115 Nenhuma das fontes o faz. 
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que afectaria o conde e a partida de Argentina com outro homem, que conservaria 

intacto aquilo que Garci Fernandez não tinha.  

 Outro dado importante para a caracterização do conde é o modo como este 

se coloca nas mãos da condessa Sancha: 

 

 “ Señora, yo so aqui en vuestro poder et bien podedes de mi fazer lo que vuestra 

merçed fuere o de me mandar matar o de dar vida se quisierdes. (M. f. 122v, II)” 

 “Si vos, señora me vos esto guisades, servosya yo mandado en toda mi vida… (M, 

f.123r, I)” 

  

 O facto de o conde se submeter à personagem feminina tem duas 

consequências, uma no nível estrutural da diegese e o outro no nível semântico: 

por um lado, essa submissão permitirá à figura feminina alcançar o protagonismo 

na estória, necessário para a construção misógina do objectivo exemplar da lenda. 

Por outro, e como consequência, a figura masculina perde a iniciativa116, 

reforçando-se assim o caractér negativo do seu retrato. O seu carácter passivo e 

fraco é acentuado não por uma acção que ele tenha cometido, mas por acções que 

outras personagens, neste caso as duas condessas, exercem sobre ele, ou em vez 

dele. As relações que manterá com as suas duas mulheres definem-no como sendo 

o parceiro fraco do duo, deixando-as livres para assumir uma posição de poder. 

 Pode,  no que respeita à ligação ao mundo feminino, ser tentador assimilar 

as figuras do pai e do filho, já que a companheira de Fernán González, Sancha de 

Navarra, também se revela activa, assumindo inclusivé o comando em muitas das 

situações com que o casal se vê confrontado. No entanto, parece mais lógico 

aceitar que as diferenças que separam as duas mulheres (de acções e de 

circunstâncias dessas mesmas acções) impedem que essa colagem possa ser feita: 

Sancha de Navarra é favorável a Fernán González; este foi feliz na escolha da 

                                                 
116 No caso de Garci Fernandez é duvidoso que ele alguma vez a tenha tido, uma vez que o seu 
encontro com Sancha só é possibilitado pela anterior fuga de Argentina. 
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esposa. A Sancha francesa é desfavorável a Garci Fernandez; Garci Fernandez 

escolheu mal e pagou por isso.  

 

 

 1.3 – Garci Fernandez e o rei Ramiro 

 

 Se as diferenças entre Garci Fernandez e o seus parentes masculinos mais 

próximos foram já tidas em conta, importa também comparar a figura do conde de 

Castela com uma personagem que pertence à mesma tradição contística: o rei 

Ramiro de Leão, protagonista da Lenda de Gaia,117 que constitui uma versão 

portuguesa do Conto de Salomão. 

 O rei Ramiro e Garci Fernandez desempenham estruturalmente as mesmas 

funções – o homem traído que procura vingar-se dessa traição – , mas certos 

detalhes textuais ajudam a perceber que as duas personagens apresentam caracteres 

completamente diferentes.  

 A comparência de símbolos fálicos, no caso de Ramiro, e a ausência dos 

mesmos, no caso de Garci Fernandez, abre caminho para a constatação destas 

diferenças: apenas por uma única vez Garci Fernandez é retratado empunhando 

uma espada118. O rei Ramiro, por sua vez, para além de se dirigir para o território 

inimigo de espada desembainhada, toca o corno119 na presença dos amantes para 

convocar o exército120. 

 Nesse episódio, estando aparentemente numa circunstância desfavorável, 

Ramiro consegue inverter a situação em seu favor e dela sair airosamente, 

revelando toda a sua astúcia e inteligência. Estas características são também 

                                                 
117 A Lenda de Gaia tem, por sua vez, duas versões, uma que comparece no Livro Velho de Linhagens e 
outra, testemunhada pelo Livro de Linhagens do Conde dom Pedro e que resultará da pena do conde 
de Barcelos. O rei Ramiro é o protagonista em ambas. Sobre a Lenda de Gaia propriamente dita ver os 
estudos de Haggerty Krappe, 1930, Miranda, 1988, Ferreira, 1998 e 2002 e Mattoso, 2001. 
118 Quando jaz debaixo do leito do casal adúltero. 
119 Ver Chevalier e Gheerbrant, 1994, p. 230. 
120 A Lenda de Gaia não inclui o episódio em que a esposa adúltera se entrega ao amante na presença 
do marido. Como tal o único episódio que permite a verificação plena do contraste do uso dos 
símbolos fálicos pelas duas personagens é a chegada ao castelo do conde traidor.  
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convocadas na Lenda da Condessa Traidora, mas, ao contrário do que sucede na 

Lenda de Gaia, não podem ser admiradas na personagem masculina: é na condessa 

Sancha que se encontram tais capacidades. 

  Surpreendentemente, e apesar de desempenhar um papel semelhante ao 

do rei Ramiro na narrativa, os traços de personalidade atribuídos a Garci 

Fernandez aproximam-no mais do retrato programático de mouros e judeus 

fornecido pela literatura castelhana da Reconquista121. 

 

 Mas a personagem de Garci Fernandez revela ainda outro tipo de defeitos, 

graves falhas morais postas a descoberto pela teia emaranhada de relações sexuais, 

que desrespeita, inclusivé, interdições de parentesco e que têm como origem a 

primeira traição narrada pela Lenda, que é a de Argentina.  

 Na verdade, quando Garci Fernandez decide consumar o casamento com a 

filha do conde francês que lhe raptara a mulher, fá-lo ainda em vida de Argentina, 

acabando assim por se criar uma duplicação do adultério cometido, em primeira 

mão, pela mulher122. Não se trata, contudo, de simples adultério: ao receber 

Sancha como esposa ainda em vida da sua primeira mulher, o conde torna-se 

bígamo. Para piorar a situação, o pai da sua segunda mulher estabelecera uma 

relação com a primeira mulher de Garci Fernandez. Ora, segundo as normas da 

igreja de regulação do parentesco, a relação entre o conde castelhano e a filha do 

seu rival francês tem, por isso, um carácter incestuoso.123 

 Se dúvidas restassem quanto ao tipo de perfil de Garci Fernandez, essas 

dúvidas esbatem-se perante a sucessão de pecados que o rodeiam e dele emanam.  

                                                 
121 Segundo Louise Mirrer, 1996, p. 4, o Outro é “routinely described as submissive, weak, ineffectual, 
or defeated (...) Feminized more than friendly (...) “other” men were, like women, disqualified from 
holding the power in Castile”. Mirrer aduz ainda (nota 12 da mesma página) que este retrato se 
estendia muitas vezes a homens cristãos não-castelhanos, citando como exemplo os traidores condes de 
Carrión do Cantar de Mio Cid. Curiosamente, nas Mocedades de Rodrigo, um deles é homónimo de 
Garci Fernandez.  
122 Poder-se-ia estabelecer um paralelo com o pecado original. Eva peca primeiro e por essa primeira 
falha, Adão acaba por pecar também. O adultério masculino não era tão penalizado como o feminino, 
mas ainda assim, a igreja insistia na fidelidade dos esposos? 
123 Ver Gracia, 1997, p. 724. 
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 Que ilações tirar da construção deste retrato? Desde logo, Garci Fernandez 

está longe de se constituir como um exemplo a seguir. Ao submeter-se a impulsos 

luxuriosos que não parece capaz de concretizar e que o lançam numa emaranhado 

de relações pecaminosas vê-se arrastado para o único fim possível: a morte. Esta 

chega pela mão da sua segunda e última mulher, que, tal como a primeira, ele se 

viu impotente para controlar124.  

  A participação de Garci Fernandez na Lenda da Condessa Traidora termina 

então como começou: se a personagem foi como se viu introduzida pelo motivo 

das belas mãos, que desencadeia simbolicamente as duas grandes falhas do 

segundo conde castelhano, – a virilidade e a capacidade guerreira – o motivo do 

cavalo desempenha na narrativa uma função finalizadora: no plano imagético, 

confirma implicitamente não só a inépcia guerreira de Garci Fernandez, como a 

sua incapacidade amorosa125. Estruturalmente, em termos narrativos, é o cavalo 

fraco que acaba por contribuir para a morte do homem que carrega, fechando 

assim o ciclo da vida – e da estória - de Garci Fernandez.  

 

 

 2 - Lilith ou Argentina 

  

 Os traços definidores de Argentina começam a ser fornecidos de um modo 

subtil. A descrição física mais do que convencional (“donzella muy fermosa”), 

pouca pertinência expressa; importa fixar a atenção noutro tipo de dados, como 

não podia deixar de ser de ordem simbólica, e reveladores da personalidade pouco 

idónea da jovem francesa. Um destes prende-se com as circunstâncias do primeiro 

encontro entre os dois esposos, que se dá quando Argentina segue em romaria 

para Santiago de Compostela. Como já foi dito, é possível que esta peregrinação 

reflita um traço negativo herdado da Historia Infidelis Mulieris, indiciando assim 

que a doença para a qual se procuraria a cura poderia ser a lepra. Ora, a Idade 

                                                 
124 Lambra também causa indirectamente a morte a Rui Vasquez. Ver Victorio, 1986, p. 82. 
125 Ver Capítulo I, pp. 43 – 44. 
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Média tem uma longa tradição de associação entre lepra e luxúria126. Este dado é 

pois revelador  do caminho mais tarde trilhado por Argentina. 

 Sinal premonitório do adultério iminente é também a esterilidade do 

casamento entre Garci Fernandez e Argentina. Não é caso único. A esterilidade é, 

na literatura medieval, frequentemente associada ao adultério feminino. Dois 

exemplos clássicos são Guenièvre e Iseu, que, como adúlteras, são amaldiçoadas 

com a incapacidade de conceber, como se a multiplicação dos amantes implicasse 

uma diminuição das possibilidade de conceber um herdeiro. Numa sociedade cuja 

estruturação assenta essencialmente nas relações construídas pelo casamento e 

configuradas pela linhagem, um bastardo seria demasiado perigoso, mesmo 

tratando-se de um “bastardo ficcional”...127  

 Tendo agora em atenção o esquema de relações estabelecido entre as 

personagens herdado do Conto de Salomão, bem como o seu papel na narrativa, 

Argentina, a primeira mulher do conde Garci Fernandez, pode ser funcionalmente 

identificada com a mulher do rei judeu: ambas casam com um homem estrangeiro, 

que abandonam para acompanhar um homem do seu mundo, sofrendo por isso a 

respectiva punição. Uma diferença: na Condessa Traidora, actualização ibérica - mais 

concretamente castelhana - do Conto de Salomão, o factor que opõem os esposos e 

aproxima os amantes não é a religião128, mas sim a nacionalidade. Argentina 

transporta consigo esse dado importante que revela que os dois mundo em 

confronto não se opõe religiosa mas politicamente. Ao contrário do que sucedia 

com os relatos anteriores, a mulher que desposa Garci Fernandez tem nesta lenda 

uma proveniência geográfica definida. A teia apertada de relações de parentesco 
                                                 
126 Ver Jacquart, 1985, p. 253. 
127 McCracken, 1993, p. 38-40. Weever, 1998, p. 37, alude ao facto de, na épica francesa os 
casamentos entre as princessas sarracenas convertidas e os seus maridos cristãos, apesar de não serem 
necessariamente adúlteros, terem sempre esterilidade, precisamente para impedir que a geração de um 
herdeiro híbrido possa permitir um acesso ao poder por parte do Outro. A literatura peninsular 
diverge neste ponto, e a mulher sarracena pode ser vista como um parceiro apetecível para a 
constituição de uma linhagem. Veja-se os casos de Ramiro e Artiga, Afonso VI e Zaída (cuja relação 
não foi apenas ficcional), Gonçalo Gustioz e a irmã de Almançor. A condição é obviamente a filiação 
nas duas religiões em contacto – cristianismo e islamismo –  ser regulada pelo género: a mulher tem de 
ser muçulmana e o homem cristão. O exemplo contrário não é aceite, como se pode ver pela história 
de Teresa de Leão e de Abdalah, rei de Toledo, também documentada pelas crónicas. 
128 Como acontece na Lenda de Gaia. 
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entre as várias personagens da lenda, herdada do mesmo conto oriental, garante 

que a nacionalidade francesa de Argentina se estende, como foi dito, ao raptor e a 

todo o seu tecido familiar, no qual se inclui aquela que viria a ser a segunda 

mulher do conde, Sancha129.  

  Sendo originária de França, a condessa de Castela é baptizada Argentina, 

que, segundo Menéndez Pidal, é um nome inexistente no contexto espanhol, mas 

muito comum no contexto da épica francesa130: 

 

 “Este conde Garçi Fernandez fue casado dos uegadas; la primera con una condesa 

de Françia que ouo nonbre de Argentina... (PCG, p. 427a / E2, f. 80v)” 

 

A escolha de um nome habitual nos textos literários franceses parece conferir 

maior veracidade a essa vontade de situar a condessa numa esfera geográfica extra-

peninsular.  

  Se não restam dúvidas de que a funcionalidade de Argentina no esquema 

da narrativa da Lenda da Condessa Traidora é idêntica à que é desempenhada pela 

mulher de Salomão no Conto de Salomão, a personagem de Argentina tem, no 

entanto, outros matizes que não se encontram nesse conto oriental131 e que 

decorrem da relação que estabelece  com a segunda mulher de Garci Fernandez, a 

condessa Sancha (que simboliza, grosso modo, a relação estabelecida entre o núcleo 

tardio e o núcleo primitivo da lenda). 

 O acoplamento das duas narrativas em que uma das duas obecede, em 

traços gerais, ao esquema do Conto de Salomão motiva por si só a necessidade de 

um duplo casamento do conde, pois, tal como Salomão, também celebra duplos 

                                                 
129 A identificação com o mundo de além-pirinéus é ainda mais precisa numa alusão feita à parentela 
desta personagem fornecida pelo poema épico Las Mocedades de Rodrigo: 
 
“...con fija de Almereque de Narbona,   el conde Garçi Fernández fue cassado; 
Et con ella fizo un fijo,   que dixieron el conde don Sancho.”  
O conde adúltero é aqui pela primeira vez identificado com um nome real, Almereque de Narbona ou 
Amaury de Narbonne, personagem habitual da épica francesa. Ver Alvar, 1991, p. 109.  
130 Apud Chalon, 1978, p. 156.  
131 Ver supra parte II, p. 28. 
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esponsais. O segundo casamento parece pretender restaurar a situação inicial, 

substituindo a mulher traidora por outra mulher, igualmente vinda de Outro 

Mundo, mas que, dadas as circunstâncias, se apresenta como a mulher ideal132. 

Contudo, a pré-exsitência dessa outra narrativa, na qual Garci Fernandez sucumbe 

às mãos da sua mulher, afectará a reposição da situação inicial pretendida pelo 

conto oriental. Portanto, devido ao referido acoplamento, a Lenda da Condessa 

Traidora não reescreve de forma automática o Conto de Salomão. E a relação das 

duas personagens femininas também não pode ser posta nos mesmos termos: se 

em termos ficcionais é Argentina que justifica o aparecimento de Sancha, em 

termos de construção da narrativa esta relação não pode ser estabelecida, já que a 

estória que relata os desmandos de Sancha tem precedência material sobre a 

estória de Argentina.  

 Uma outra alteração feita à estrutura original do Conto de Salomão 

transforma Argentina, personagem feminina central, em actuante secundária 

quando comparada com a segunda mulher do conde, a condessa Sancha. De facto, 

após a fuga de Argentina com o conde francês, esta jamais se volta a entrevistar 

com o marido, como sucedia no Conto de Salomão e se verifica como regra nas suas 

reescritas. O reconhecimento que a esposa faz do cônjuge atraiçoado, o diálogo 

entre ambos, a segunda traição, tudo isto está ausente da Lenda da Condessa 

Traidora. Argentina parece funcionar apenas como um desencadeador da acção133 e 

como intensificador dos infortúnios de Garci Fernandez (duplamente traído).  

 Esta personagem acaba por desaparecer discretamente, não sem o castigo 

merecido134, sendo todo o protagonismo assumido pela condessa Sancha135. A 

                                                 
132 O conto de Salomão é omisso quanto ao comportamento desta segunda mulher. Já no caso da 
segunda versão da Lenda de Gaia, por razões já estudadas por Miranda, 1988, 504-505, Ártiga 
permanece leal e as suas qualidades são exaltadas. 
133 Concordo nesse sentido com Gracia, 1997, p. 722. 
134 Mirrer, 1999, p. 145 apresenta em traços muito gerais a legislação medieval castelhana relativa ao 
adultério. 
135 O desdobramento de personagens femininas é comum e notado por vários estudiosos: o caso de 
dona Lambra e de dona Sacha, na Lenda dos Infantes de Lara e o caso, no relato sobre Fernan 
González, de Teresa de Leão e de Sancha de Navarra. A diferença destes pares femininos para o 
binómio Argentina – Sancha está na coerência moral das duas personagens, ambas negativas, estando 
portanto ausente o contraste criado nos pares anteriores. 
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alteração do esquema inicial dá-se logo que a acção passa a desenrolar-se no castelo 

do conde adúltero. Garci Fernandez é introduzido no castelo por uma serva. Mas 

se no Conto de Salomão essa serva obedece às ordens da mulher adúltera, na 

Lenda da Condessa Traidora essa serva executa ordens da filiastra dessa mulher. Está 

feita a passagem de testemunho. A partir desse momento, Sancha assume o 

controlo da situação, introduzindo Garci Fernandez na câmara dos adúlteros, e 

possibilitando-lhe a vingança.  

 Qual o papel representado por Argentina, versão peninsular da poderosa 

mulher de Salomão136? Para além de reforçar, como se viu, a negatividade de Garci 

Fernandez e de atribuir identidade geográfica ao conde traidor e à sua filha, 

preparando-lhe o terreno, Argentina apenas encarna a mulher adúltera da 

literatura exemplar, que acaba, como não podia deixar de ser, por sofrer o castigo 

correntemente dado às mulheres que não se mantém fiéis aos seus esposos. 

  

  

 3. Eva ou Sancha 

 

 A segunda  mulher do conde Garci Fernandez revela-se uma personagem 

bastante mais interessante e complexa do que a sua antecessora. Mais interessante, 

pelo grau interventivo que tem na narrativa, e mais complexa, por conjugar tipos 

femininos de proveniência diversa. Menéndez Pidal chamou a atenção para a 

heterogeneidade de fontes usadas na construção desta personagem, filiando 

algumas das suas características numa tradição novelística bastante disseminada137 

e fazendo corresponder outras, nomeadamente o seu carácter ambicioso e sedento 

de poder a “un tipo tomado de la realidad española, de la vida señorial tal como 

esta se vivía por los años de 995”138. No entanto, também estas características 

                                                 
136 Se se comparar a importância de Argentina no desenrolar da narrativa com outra figura feminina 
herdeira da mulher de Salomão, por exemplo a mulher de Ramiro de Leão, as diferenças são mais que 
evidentes. 
137 Pidal, 1971, pp. 64-69. 
138 Pidal, 1971, p. 71. 



 75 

procedem de uma tradição literária, também profícua e com raízes muito recuadas 

no tempo, como se verá adiante. 

 

 

 3.1 –  When the “beautiful eastener”...  

 

 Uma das actualizações significativas feitas à estrutura do Conto de Salomão 

pela Lenda da Condessa Traidora prende-se com a relação de parentesco entre o 

amante da mulher de Salomão e a figura feminina que irá ocupar o lugar desta. 

Nesse conto oriental, tal como na Lenda de Gaia, trata-se de uma irmã do raptor, 

mas na Condessa Traidora, a irmã é substituída pela sua filha, que se virá a revelar 

peça fundamental no desenrolar da acção pela função actancial que encarna. 

Sancha, inimizada com o pai, vai colocar-se do lado do estrangeiro que lhe oferece 

a possibilidade de sair da situação desesperada em que se encontrava. Em troca, 

Garci Fernandez, assegura a cumplicidade da filha do homem que lhe “fizo 

tuerto”, na vingança que arduamente procura. O “contrato” entre as duas partes é 

posto nos seguintes termos: 

 

 “Conde, quien uos a uos diesse logar por o uos acabasedes lo que queredes quel 

fariedes?” Et el conde le respondio: “Sennora, si me uos esto guisassedes, servosya yo 

mandado en toda mi vida et demas casaria  con uusco et leuaruos ya comigo pora 

Castiella, et fazeruos ya condessa et sennora de la tierra.” Et ella le prometio que ella ge 

lo guisarie, et dixol la manera como. Desi mando pensar del et meterle en so camara 

(PCG, p. 428a / E2, f. 81r)” 

 

 E é selado nessa mesma noite: 

 

 “…Et el conde fizo luego todo assi como le ella demando et aquella noche 

albergaron anbos de so uno et reçibieronse por marido et por muger (PCG, p. 428a / E2 

f. 81r) 
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 Sancha transforma-se pois na coadjuvante de Garci Fernandez, e 

consequentemente na oponente de seu pai, não hesitando em ser cúmplice no seu 

assassínio, e é Sancha quem de facto giza o plano que permite a Garci Fernandez 

obter a sua vingança139. 

 Este esquema actancial parece seguir as regras do esquema 

estrutural/temático da épica francesa, que opõe dois mundos diferentes: o cristão 

e o muçulmano. Jacqueline Weever, no seu importante estudo sobre este género 

literário, ocupa-se não só do estudo destas relações, como também demonstra que 

o retrato das mulheres muçulmanas é composto de acordo com as suas acções, isto 

é, conforme se trata de oponentes ou adjuvantes dos cristãos: se a mulher for 

favorável aos cristãos, então o seu retrato encaixa no modelo pré-definido para as 

mulheres francas. Se, pelo contrário, se mantém fiel à família, não transita para o 

mundo dos cristãos, e é descrita com traços demoníacos. Esta autora, designa 

então  dois tipos de mulheres muçulmanas, respectivamente “beautiful eastener” e 

“monstruous other140”, designações que não só as definem fisicamente, como 

remete também para as relações que cada tipo de figura feminina vai estabelecer 

com o mundo cristão, neste caso o mundo franco141.  

 A partir de vários exemplos, Weever constata igualmente que valores 

fundamentais da sociedade franca, como a honra, a fidelidade à família, a bravura 

são encarados de maneira diversa consoante se reportam a mouros ou a cristãos. 

Esta perspectiva relativista é antes de mais posta ao serviço das intenções políticas 

e imperialistas dos reinos cristãos e as descrições físicas positivas ou negativas têm 

como função impelir a audiência a aceitar essas directrizes142. 

                                                 
139 Neste ponto, a Lenda da Condessa Traidora já iniciou a sua excursão para além dos limites deste 
conto oriental: no Conto de Salomão e na Lenda de Gaia, os heróis (Salomão e Ramiro) servem-se do 
corno para enganar o raptor e desencadearem a vingança. Aqui, um outro objecto desencadeia a 
execução da vingança. Trata-se da corda atada ao pé de Garci Fernandez por Sancha. Embora o 
executor material do assassínio seja Garci Fernandez, o motivo da corda simboliza não só a ligação 
entre as duas personagens como também é explicíto sobre quem comanda e quem obedece. Portanto 
Sancha, neste ponto, aproxima-se mais de Ramiro do que Garci Fernandez. Este paralelismo não 
abona nada em favor de Sancha... 
140 Designações originamente propostas por Weever, 1998. 
141 Weveer, 1998, p.xviii da introdução.  
142 Weever, 1998, p. 37, 42, 43 et passim.. 
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 Tendo em conta o que foi dito sobre as acções de Sancha, parece que, até 

um determinado momento, esta encaixa perfeitamente no esquema da “beautiful 

eastener”. Com as devidas diferenças: Sancha não pertence ao mundo 

muçulmano. É francesa e cristã, e, por isso, os problemas atinentes a uma 

diferença de religião entre as personagens, que os autores dos poemas épicos 

franceses são obrigados a ter em conta, não são pertinentes143.   

 A descrição física de Sancha é brevíssima e convencional144 e as suas acções 

são, como se viu, orientadas para ajudar o conde castelhano em detrimento do seu 

pai. Como recompensa, desposa o assassino de seu pai145, e é levada para Castela.  

 A um esquema funcional idêntico obedece outra “estrangeira”. Originária 

de Navarra146, esta mulher usa o mesmo nome que a mulher de Garci Fernandez. 

Tal como ela, desposa o responsável pela morte do seu pai, neste caso o conde 

Fernan González. 

 Sancha de Navarra, pois é dela que se trata, não é no entanto cúmplice da 

morte do progenitor. O auxílio prestado ao conde Fernan González vem mais 

tarde quando este, vítima de uma cilada armada pela tia e pelo irmão da jovem, é 

capturado e aprisionado em Navarra. Sancha condói-se da situação do conde e 

oferece-se para o libertar, em troca, como não podia deixar de ser, da habitual 

promessa de casamento147. 

 Tal como a sua nora, Sancha é dotada de fina inteligência: “autentica chica 

para todo148”, nas palavras de Juan Victorio, Sancha revela-se uma companheira 

                                                 
143 O problema levantado na épica francesa pela incongruência do retrato físico e moral, bem como a 
necessidade de apagar os sinais de alteridade não se põem. 
144 “muy fremosa muger (M,  f. 123v, I)” 
145 A filha que casa com o assassino do seu pai é um tema comum. Jimena pode ser o exemplo mais 
flagrante, mas Paludan, 1960, p. 262 alude à existência do mesmo motivo nas antigas canções 
populares dinamarquesas.  
146 Segundo Lacarra, 2000, p. 139, desde a subida ao trono da dinastia de Champagne, com Teobaldo 
I (1234-1253) que Navarra “pondria en contacto más directo a las clases dirigentes del país con la 
cultura francesa”. Esse domínio acentuou-se com a passagem de Navarra para o domínio dos reis de 
França, domínio esse que se estendeu de 1274 a 1328. No entanto, apesar da desconfiança que não 
pode ter deixado de existir, tais reservas não afectaram esta personagem. 
147 A libertação segue o esquema da épica francesa. Primeiro, Sancha retira Fernan González da prisão, 
escondendo-o no quarto e depois permite-lhe a fuga. A conotação sexual inerente a este processo foi 
descrita por Weever, 1998, p. 112-113. 
148 Victorio, 1986, p. 77. 
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inventiva, capaz de livrar o conde das situações mais delicadas, como sucede no 

episódio do arcipreste ou na resposta ousada que dá ao rei Sancho Ordoñez e que 

vale a pena transcrever: 

 

 “La condessa enuio luego dezir al rey quel rogaua mucho, como a sennor bueno 

mesurado, que mandasse sacar al conde de los fierros, diziendol que el cauallo trauado 

nunqua bien podie fazer fijos (PCG, pp. 420b-421a/E2c, f. 75r).” 

 

 Não se compreende pois como o mesmo Juan Victorio considera Sancha 

como um personagem de carácter mais submisso.149 Parece existir uma confusão 

entre a função actancial de Sancha no âmbito da narrativa e o seu valor intrínseco 

como personagem: se ela é sem dúvida uma das bases de sustentação do conde 

Fernan González, desempenhando então a função de adjuvante, daí não decorre 

necessariamente que Sancha seja submissa. Uma vez que não existe qualquer 

ocorrência de uma oposição de vontades entre o conde e a sua mulher, também 

não pode haver lugar para a submissão desta150. No conjunto dos paralelismos que 

existem entre as duas Sanchas, falta ainda mencionar um que foi deixado 

propositadamente para último lugar, uma vez que não faz parte dos traços 

influenciados pela épica francesa. Trata-se de um motivo de origem folclórica, e 

que tem, com toda a probabilidade, relações com o mundo celta.  

 De facto, às duas personagens está ligado um motivo equestre, expresso 

multifacetadamente, é certo, mas que, não deixa por isso de se constituir como 

mais um traço comum às duas condessas.  

 O episódio do cavalo cansado já foi estudado em diferentes partes deste 

trabalho. Foi dito que o cavalo se liga à personagem de Garci Fernandez, 

representando a sua fraqueza e a sua efeminidade151. Para além disso, o cavalo está 

também ligado à condessa Sancha, uma vez que é ela a encarregada da sua 

                                                 
149 Victorio, 1986, p. 77. 
150 É verdade que, quando Sancha pede a Fernán González que liberte o seu irmão, este se nega a fazê-
lo. Mas Sancha, longe de se contentar com a resposta negativa do marido, decide pedir aos vassalos 
que o convençam a libertar o irmão encarcerado. 
151 Ver Capítulo I, pp. 40-44. 
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alimentação e é através deste animal que Sancha consegue provocar a morte do 

seu marido.  

 Por sua vez, e contrariamente ao que sucede com o casal Garci Fernandez-

Sancha francesa, o cavalo funciona como motivo positivo na estória de Fernan 

González e Sancha de Navarra. O motivo comparece do seguinte modo: 

 

 “Et porque el conde non podie andar por los fierros que eran muy pesados, ouole 

la infant a cuestas una grand pieça. (PGC, p. 413b/ f. 69r).” 

 

  Já na réplica do “cavalo travado” Sancha se assume como égua. Este 

motivo está também presente num dos contos do Mabinogion: Rhiannon, mulher 

de Pwyl, caída em desgraça, vê-se forçada a carregar os visitantes masculinos da sua 

corte, desde a ponte até a entrada do castelo152.  

 A interpretação deste motivo simbólico como sendo de cariz sexual é 

frequente. A égua pode ser associada a terra-mãe, às deusas da fertilidade celtas, 

que como, por exemplo, Epona, são muitas vezes retratadas como éguas,  

frequentemente acompanhadas do corno da abundância. Rhiannon, que aparece 

a Pwyl pela primeira vez montada num cavalo mágico, também se inclui nesse 

grupo153. Mas a figuração das deusas da fertilidade como éguas não é exclusivo do 

mundo celta: a Deméter romana também obedece ao mesmo esquema 

representativo154. 

 Sancha de Navarra pode por estes traços representativos que nela se 

encontram, filiar-se na tradição mitológica da Deusa-Mãe e encontrar figuras a ela  

correlatas em ambiências celtas e clássicas.  

 Também o cavalo associado à outra condessa, a Sancha francesa, pode ter 

paralelos na mitologia celta, mas desta feita ligada a figuras mitológicas 

relacionadas com a morte.  

                                                 
152 Mabinogion, 1995, p. 44.  
153 Blumberg, 1993, p. 35. 
154 Chevalier e Gheerbrant, 1994, p. 175. 
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 Se a presença de símbolos associados ao cavalo (ou à égua) nas duas 

narrativas onde as duas condessas comparecem as aproximam, a interpretação 

desses mesmos motivos lança-as por caminhos opostos, mas complementares: de 

um lado, Sancha de Navarra, que encarna a vida ao servir de montada ao marido; 

de outro, a Sancha francesa, que personifica a morte ao transformar o cavalo do 

marido numa arma para o matar. Duas condessas, duas mulheres, duas leituras 

diferentes de um motivo polissémico. 

  

  

 3.2 –... is the “monstruous other” 

 

 Atendendo somente ao núcleo tardio da lenda, Sancha pareceria destinada 

a ser “buena muger et atenerse con Dios et a seer amiga de su marido et fazer 

muchas buenas obras”155, destino em tudo semelhante ao de Artiga156, a irmã do 

infeliz Albozoar da Lenda de Gaia, ou mesmo ao de uma das heroínas da épica 

francesa.157 Mas o caminho de Sancha fora previamente traçado: a personagem 

definida pelo núcleo primitivo da lenda não tinha, bem pelo contrário, nada de 

amigável. Torna-se pois necessário justificar esta transformação. De que modo? 

 Neste caso, E2c apenas se limita a constatar o facto. Temos pois de nos 

socorrer do manuscrito M, que parece refletir essa necessidade explicativa, uma 

vez que constata a próposito do destino de Sancha: 

 

 “Esta dona Sancha {…} fue en primero muy buena dueña et mucho amiga de Dios 

et de su marido et de fazer muy buenas obras, mas los pecados le guisaron ansi que le 

duro poco… (M, f. 152v, I)” 

 

                                                 
155 PCG, p. 428b/E2 f. 81v. 
156 Artiga é louvada nos seguintes termos “...ca ela foi de boa vida, e fez o moesteiro de Sam Juliam e 
outros hospitaes muitos, e os que dela descenderon forom muito compridos...” Mattoso, 2001, p. 239. 
157 Que como se viu, parece partilhar alguns traços esquemáticos com a Lenda da Condessa Traidora no 
que respeita à construção desta personagem. 
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O texto não especifica quais. Mas é possível descortiná-los. O texto apresenta 

inequivocamente a condessa Sancha como uma mulher cheia de ambição 

(promete a ajuda a Garci Fernandez se este casar com ela) e parece ser este 

sentimento que, numa primeira instância, impele a futura condessa castelhana a 

desejar a morte do pai.  

 Mas o texto deixa entrever outra motivação para as atitudes de Sancha. De 

facto, as relações entre pai e filha parecem ter esfriado a partir do momento em 

que Argentina deu entrada no castelo do conde viúvo: 

 

 “Et donna Sancha estaua mal con el conde su padre, ca aquella su madrasta metie 

mucho mal entre el et ella (PCG, p. 427b /E2c, f. 80v)…”  

 

  É portanto, outra mulher a causadora do azedamento das relações entre 

pai e filha. Muito provavelmente, Argentina pretenderia assumir uma posição de 

autoridade no que respeita ao governo da casa e que cabia invariavelmente à 

esposa do senhor158 e essa tentativa teria produzido uma irritação na jovem 

condessa, que deveria ocupar esse mesmo lugar desde a morte da mãe. No 

entanto, ainda que a chegada de Argentina possa ter enfurecido Sancha, parece 

que o desejo de vingança desta incide mais sobre o pai do que propriamente sobre 

a madrasta.   

 Mas a desculpa que Sancha apresenta para permanecer no quarto dos 

adúlteros aponta ainda outra explicação, bastante subliminar e que por isso é 

apenas uma hipótese de interpretação a juntar às já avançadas: 

 

 “…et enfinniose que por amor de su padre que querie esa noche albergar en la 

casa con ellos (PCG, p. 428b/E2, f. 80v).” 

 

É possível admitir que este amor não fosse de só de cariz filial e que entre Sancha 

e o pai existisse uma relação incestuosa? Isso permitiria explicar por um lado a 

                                                 
158 Duby, 1989, p. 113. 
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raiva da jovem contra a nova amante do pai, e por outro permite aduzir uma 

motivação passional na origem da acção de Sancha.  

 Mas o espectro do incesto não assola o texto somente por esta via. Outra 

relação incestuosa, originada pelo intricado mecanismo de relações que o texto 

estabelece entre as personagens, é implicitamente, denunciada159. 

  Sancha transmuda-se então numa tenebrosa mulher, movida por uma 

ambição desmedida a quem nenhum obstáculo atemoriza e se alimenta das vidas 

dos homens que a rodeiam, que são necessariamente os seus parentes mais 

próximos. Envolvendo num devir de morte todos aqueles que deveriam exercer 

uma tutela apertada sobre ela, a condessa Sancha parece querer libertar-se da 

tutela masculina. E isto desde os primeiros momentos em que surge na narrativa. 

Um dos motivos porque Sancha desposa Garci Fernandez é justamente esse: 

subtrair-se à autoridade paterna. 

 

 “...et andaua buscando carrera por o saliese de premia de so padre PCG, p. 427b 

/E2, f. 80v).” 

 

 Os desejos independentistas da jovem francesa terão tido resposta no 

aparecimento de Garci Fernandez e no pedido de casamento subsequente. Na 

Idade Média, o casamento seria juntamente com o ingresso na via monástica o 

único meio de uma mulher fugir à autoridade paternal. Para se submeter a um 

novo poder masculino: ao do seu marido ou ao de Deus. 

 Sancha escolhe portanto o casamento. Exercendo um total controlo sobre o 

seu marido, que seduz, submete (submissão essa simbolizada pela corda que 

Sancha ata ao pé de Garci Fernandez160) e que acaba por matar, Sancha incorre no 

pior pecado de uma mulher: querer assumir uma posição que pertence ao mundo 

masculino161. Estranho é que o próprio marido patrocine os desejos de poder da 

                                                 
159 Esta relação já foi tratada na parte dedicada a personagem de Garci Fernandez, Ver supra p.  
160 Nieto-Pérez, 2002, p. 9. Essa corda também pode ser vista como uma espécie de arreio, que associa 
mais uma vez o par a um motivo equestre. 
161 Ver Ferreira, 2005, e Krow-Lucall, 1995, p. 577. 



 83 

mulher ao investi-la como senhora de direito do condado castelhano. A sua 

autoridade não flui somente do poder do marido, mas sim de um direito próprio 

do uso e manipulação desse poder, que o título de Miona, concedido na cronística 

à condessa, corrobora.  

 Sancha está pois longe de corresponder ao retrato feminino ideal, 

postulado pela cultura coeva – laica e clerical – que preconizava a submissão 

feminina ao poder marital162. Na dupla que constitui com Garci Fernandez os 

papéis invertem-se: as qualidades de liderança, de acção, de ambição, próprias do 

homem, irrompem na mulher e a passividade, a fraqueza, a debilidade femininas 

são, por sua vez, observáveis no homem. A ordo mundi tão cara à mentalidade 

medieval é virada do avesso e os sucessivos crimes que envolvem o casal são o 

resultado visível de uma brecha aberta no edifício da ordem humana e divina. 

Impunha-se necessariamente uma punição: para crime moral tão grave (gerador de 

outros crimes), a morte constitui-se como único castigo possível. Caberá ao filho, 

também por ela ameaçado, pôr um ponto final nos desvarios da mãe. A linhagem 

está salva. 

  

  Com esta extraordinária reviravolta, Sancha despe a sua roupagem branca 

e muda de campo. A cronística está, só por si, pejada de personagens femininas, 

onde os exempla convivem lado a lado com os anti-exempla, um jogo de xadrez com 

Damas várias163. As suas novas companheiras, são tuteladas, tal como Sancha, pelo 

paradigma da figura bíblica de Jezabel164e distinguem-se exactamente pelo tipo de 

qualidades que Sancha apresenta. São elas dona Lambra, a pérfida tia dos infantes 

de Lara, e Urraca, filha de Fernando I. Sancha está então longe de se constituir 

como exemplo único, embora a sua perfídia seja levada às últimas consequências. 

                                                 
162 Duby, 1989, p. 32. 
163 Se era comum, no processo de escrita medieval existir uma associação de temas (como por exemplo 
associar numa figura feminina transgressora todo o tipo de atitudes que se situam fora do campo 
delimitado da mulher), parece evidente que no ciclo dos Condes de Castela essa associação extravaza os 
limites das personagens individuais originando uma justaposição de figuras, que de um modo ou de 
outro apresentam características muito semelhantes. 
164 Veja-se o estudo de Krow Lucall, 1995, onde a autora define este paradigma e aduz como exemplo 
as figuras de Lambra e Urraca.  
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 Todas estas mulheres estão envolvidas na morte de parentes: Lambra 

carrega o peso da morte de sete sobrinhos – os Infantes de Lara – e Urraca é 

fratricida. Em ambos os casos estas mulheres são apenas autoras morais e a 

execução dos crimes é delegada em quem pode empunhar espadas ou punhais165.    

 As armas de que estas mulheres se servem não são de aço, são de seda. É 

pela instrumentalização do corpo, o centro do poder feminino166, que o homem é 

cativado, aceitando servir de instrumento executor das vontades destas. Urraca 

promete o seu corpo a Velido Dolfos em troca do assassinato do irmão167. Lambra 

deixa claro a Rui Vasquez que o uso do seu corpo é permitido apenas ao que lhe 

assegurar vingança168. Sancha entrega-se a Garci Fernandez na noite em que este 

promete desposá-la e libertá-la do pai a troco da sua cumplicidade. 

 Para Sancha e Lambra, a morte afigura-se como o único castigo possível 

para a sucessão de transgressões: luxúria, adultério, rebeldia, ambição. Urraca 

consegue furtar-se a tal destino, talvez por trabalhar para o engrandecimento de 

outro homem, o seu irmão Afonso, fututo Afonso VI, com quem seria acusada de 

manter relações dúbias (a acusação de incesto pende sobre ambos – aqui, uma vez 

mais, o corpo feminino funciona como canal no estabelecimento de relações de 

poder169). 

  A condessa Sancha é pois uma personagem que acumula em si as piores 

características para uma sociedade dominada pelo sexo masculino como é a 

medieval. Os detentores da cultura, do poder da escrita, normalmente clérigos, 

mas a partir de certa altura, também laicos, conseguiram juntar os traços mais 

ameaçadores para a ordem: insubmissão e tentativa de destruição da linhagem em 

                                                 
165 Ferreira, 2005, p. 427, alerta para o facto de Urraca se recusar a empunhar armas: “Urraca, por 
muito transgressora que seja, enquanto personagem da Estoria de España, é uma mulher, e como tal, de 
modo a não surgir em ruptura com a ordem do mundo em que positiva ou negativamente se inscreve, 
não pode lidar”. A monstruosidade com que era encarada uma mulher que empunha armas arreda até 
mesmo a condessa Sancha desse caminho: ela utiliza armas “femininas”, como o engodo ou a taça de 
veneno. Ver também Duby, 1996, p. 65. 
166 Ver McCracken, 1993, p. 38. 
167 Ferreira, 2005, p. 419. 
168 Ferreira, 2005, p. 416. 
169 Ver nota 167. 
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que se integra e simultaneamente, violação de todas as interdições de parentesco e 

de conduta sexual promovidas pela igreja170. 

 Por detrás do seu rosto, encontramos traços de exemplos clássicos da 

literatura misógina, figuras bíbilicas como Eva, Lilith, ou Jezabel. Sancha integra 

com todo o mérito a galeria de exemplos a não seguir, onde figuram outras 

mulheres já citadas, como Lambra ou Urraca. A sucessão destes vários retratos, em 

que mulheres pérfidas alternam com exemplos de mulheres boas, parece 

constituir-se acima de tudo como um manual de conduta (bem ao jeito do 

didatismo pelo exemplum medieval) para a mulher, e um panfleto propagandístico 

que alerta o homem para o perigo iminente que o rodeia, mas que deixa entrever 

a reversibilidade deste retrato negativo quando a mulher despe o disfarce de 

“monstruous other” e assume uma posição favorável ao homem, transformando-se 

numa “beautiful eastener”. A beleza (física e moral) é uma questão de partidos...

  

 

 4 – O Vingador 

  

 Para além do casal composto por Garci Fernandez e dona Sancha, já 

estudado, somente Sancho, o filho de ambos, comparece em todas as versões da 

Lenda da Condessa Traidora.  

 A primeira referência feita na Versão Amplificada sobre o terceiro conde de 

Castela diz respeito à rebelião de Sancho Garcia contra seu pai: 

 

 “…aquel don Sancho, fijo del conde Garçi Fernandez, alçose contra su padre 

(PCG, p. 453a/ E2c, f. 101v)”  

  

 A versão portuguesa, proposta por M, oferece uma nota explicativa que 

denota o carácter essencial da influência exercida pela condessa sobre Sancho no 

eclodir da guerra civil. Contudo, este dado não é comum a todas as versões: a 

                                                 
170 A tentativa de casamento com um mouro deveria ser incómoda quer para uns quer para outros. 
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Najerense nem sequer alude à guerra civil; quanto ao toledano e às duas versões 

da Estoria de España em estudo apesar de se referirem à revolta do conde Sancho, 

deixam ao pai e ao filho a responsabilidade do sucedido, omitindo a menção à 

intervenção de Sancha. A influência da condessa junto do seu filho e herdeiro de 

Castela parece variar com as diferentes abordagens da Lenda da Condessa Traidora. 

   Para Paloma Gracia, a influência da personalidade da mãe sobre a 

conduta do filho não se prende com o mau aconselhamento dado pela condessa, 

já que a versão na qual baseia o seu estudo – a da Primera Crónica General – não 

menciona esta situação. A sua proposta vai no sentido de considerar que “a partir 

de una primera falta se suceden una serie de calamidades en el seno de una 

família”, calamidades que serviriam como explicação para a conduta do jovem 

Sancho, proposta essa que parece fazer algum sentido171.  

 No entanto, é possível que a desculpabilização de Sancho não constitua a 

única preocupação da lenda, prestando a personagem um serviço fundamental ao 

desenrolar de uma narrativa que pretende, acima de tudo, fornecer um 

“exemplum” do mau comportamento feminino. Essa função prende-se com a 

absoluta necessidade de castigar a perversidade e arrogância de Sancha e os seus 

vários crimes172 e de repor a primazia do poder do homem. Dado que o parente 

masculino mais próximo de Sancha é o filho, cabe-lhe a ele ser executor da 

inevitável punição restabelecendo a ordem ao evitar a destruição da linhagem.173 

                                                 
171 Gracia, 1997, p. 725.  
172 Que não são os mesmos de Argentina. Aqui, o exercício de duplicação de personagens e de acções 
sugerido por Gracia, 1997, pp. 723 – 724, perde sustentação. Argentina comete adultério, a 
esterilidade é a sua marca indelével. Sancha, pelo contrário não é estéril. O desejo de casar com o rei 
mouro surge após a morte do marido, e é a motivação que se esconde por detrás da tentativa de 
assasínio do filho. Isto sucede em todas as versões da lenda, excepto na Najerense, onde de facto a 
condessa manifesta desejos adúlteros, mas nunca concretizados. Para além disso, Sancha é uma 
personagem activa, com um protagonismo que Argentina (nem nenhuma mulher da tradição ficcional  
veiculada pelo Conto de Salomão tem. 
173 Victorio, 1986, p. 82, defende esta posição no que respeita à pertinência da personagem de Sancho. 



 87 

 No entanto, ainda que a morte da mãe se revele essencial à preservação da 

linhagem, não iliba o conde Sancho da sombra do matricídio. Daí a necessidade 

da expiação da culpa174, que se concretizará na fundação do mosteiro de Oña: 

  

 “Empos esto el conde don Sancho, con pesar e crebanto por que matara a su 

madre en aquella guisa, fizo por ende un monesterio muy noble, et pusol o nombre de 

Onna...(PCG, p. 454b/E2c, f. 102v)” 

   

  Por comparação com a figura paterna, o sucessor de Garci Fernandez 

apresenta qualidades que não são passíveis de ser encontradas no segundo conde 

de Castela. E se Garci Fernandez se constitui como uma vítima dos ardis 

femininos, da sua manifesta inépcia para controlar as mulheres que caem sob a 

sua alçada, bem como da sua incapacidade militar, Sancho será a resposta 

vingadora (e viril) para todos os desaires paternos. 

  No campo militar, Sancho Garcia não só recupera o território castelhano 

perdido no tempo do governo do seu pai, como, numa incursão militar poderosa, 

consegue penetrar no território árabe e atingir a capital do califado, Córdova.  

Esta acção, motivada pelo desejo de vingar a morte de Garci Fernandez175, pode 

encarar-se como sendo simétrica à incursão de Almançor176 por terras de Leão e 

Castela, que atinge a capital leonesa e o santuário de Santiago de Compostela, 

funcionando assim como uma tentativa de anulação do potencial ameaçador 

associado ao caudilho mouro. 

 As relações de polaridade invertida entre os dois homens e a protagonista 

feminina, a condessa Sancha também se revelam díspares: Garci Fernandez 

encontra a morte no campo de batalha com a ajuda da sua esposa177. Sancho, por 

                                                 
174Na Lenda de Gaia, é o filho de Ramiro e Artiga que instiga o pai a vingar-se da mãe. Como castigo 
por esta culpa não expiada, Ordoño é afastado do governo de Castela. Ver Miranda, 1988, p. 514. 
175 É a explicação dada por todas as fontes, excepto pela Najerense. 
176 Na versão Najerense, Sancho mata o general mouro. As demais reportam o relato da batalha de 
Canatanazor, onde uma coligação dos reis cristãos, vence o exército de Almançor. 
177 O modo como Sancha participa no assassinato do pai e na morte do marido parece delimitar 
intencionalmente o poder da condessa Sancha, que intervém sempre indirectamente nas mortes: na 
primeira, a do seu pai, é a cúmplice de Garci Fernandez; pouco depois, quando pretende ver-se livre 
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sua vez, e enfrentando uma ameaça directa por parte da sua mãe, não só não evita 

o assassinato como se transforma em vingador (de seu pai, de si próprio – da 

linhagem), matando a própria mãe178.  

 O assassínio executado por Sancho permite-lhe readquirir o controlo e a 

autoridade da sua linhagem sobre a terra (perdida pelo pai e alienada pela mãe) e 

sobre a mulher, afirmando-se, por conseguinte, como uma projecção ideal da 

figura paterna.  

  

 

 5 –  O tempo e o espaço 

 

 O Conto de Salomão, que como se viu está na base do núcleo tardio da Lenda 

da Condessa Traidora, para além de veicular uma imagem negativa da mulher, 

reflete uma determinada visão do mundo e uma concepção do fluir do tempo e do 

valor do espaço, particularmente nítida no mundo medieval. 

 De facto estes três elementos – mulher, espaço e tempo – aparecem 

associados de um modo bastante evidente, não só no conto de origem semítica, 

como é o caso Conto de Salomão, como também em narrativas celtas (como por 

exemplo a estória já citada de Rhiannon e Pwyl) e mitos clássicos (o mito de 

Perséfone é ilustrativo). Esta associação parte da relação simbólica universal 

estabelecida entre a mulher e a terra179 e da interdependência das duas categorias 

ordenadoras da realidade . 

 Segundo Maria do Rosário Ferreira, “a estrutura mítico-narrativa que o 

suporta [o conto de Salomão] assenta na rivalidade de dois homens, 

representantes de mundos antagónicos, pela posse e amor de uma mulher, raptada 

por um e reclamada por outro”, e estaria próxima da estrutura de lendas celtas, 

                                                                                                                                               
do marido, envia-o para a batalha num cavalo mal alimentado. Na única vez em que tenta matar 
directamente – a vítima é o seu filho Sancho – a tentativa sai frustrada e acaba ela própria por 
sucumbir aos seus desígnios. 
178 Sancho era neste momento o parente masculino mais próximo de Sancha e a ele cabia exercer a 
autoridade sobre ela. Ver Duby, 1989, p. ##. ? 
179 Chevalier e Gheerbrant, 1994, p. 642. 
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lendas essas que “vêm sendo entendidas como ilustrações narrativas do princípio 

da alternância imposto pela cosmogonia cíclica arcaica (…), considerando-se que a 

mulher sobre a qual nelas se centra a rivalidade encarna a soberania e a força vital 

da terra”.180 

 Este devir feminino entre dois amantes parece não pacificamente aceite 

pelo Conto de Salomão, nem pelas lendas que dele derivam. Nos mitos clássicos e 

celtas, as mulheres não sofrem qualquer castigo pela sua posição intermitente. Mas 

o Conto de Salomão não deixa passar impunemente esta instabilidade feminina, 

castigando com a morte a mulher, rejeitando a alternância temporal181. A morte 

da mulher serve por um lado os propósitos misóginos que a Lenda pretende 

clarificar, e por outro destrói a concepção cíclica do tempo, instaurando a 

concepção judaico-cristã da progressão temporal182. 

 A Lenda da Condessa Traidora expõe inevitavelmente esta problemática, ao 

herdar a estrutura mestra do Conto de Salomão. Tal como na Lenda de Gaia, e como 

nas restantes versões deste conto oriental, a alternância do feminino verifica-se 

entre o mundo cristão e o mundo muçulmano. A recusa de partilha de território, 

simbolizada na rejeição da partilha da mulher, percorre toda a Lenda da Condessa 

Traidora, e não se cinge ao perímetro narrativo que deriva do Conto de Salomão. 

Poderá ter sido este traço ideológico prévio, expresso de forma imageticamente 

compatível  com o Conto de Salomão, embora sem antecipar a sua estrutura 

narrativa, o factor que terá atraído este conto misógino para a esfera narrativa 

gerada em torno do conde Garci Fernandez. 

 Com efeito, no núcleo primitivo da lenda, a interdição da cedência da 

mulher rodeia duas personagens femininas. Uma, como é óbvio, é a condessa 

Sancha. Outra é a irmã de Sancho, personagem que só tem existência na versão da 

lenda testemunhada pela Crónica Najerense: 

 

                                                 
180 Ferreira, 2002, p. 173. 
181 Ferreira, 2002, p. 174. 
182 THE GREAT CODE. 
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 “[Sancho] para conseguir la paz con él [al-Mansur] se dice que le entregó a su 

hermana para que se casara (CN, p. 151).” 

 

  Tendo em conta a relação evidente entre a terra e a figura feminina, ao 

oferecer a sua irmã a Almançor, estaria Sancho também a entregar a terra 

castelhana aos muçulmanos? Numa lógica temporal judaico-cristã, que, como se 

viu, rejeita a alternância cíclica do tempo, a entrega da mulher não podia 

simbolizar uma dádiva temporária da terra, sendo com toda a probabilidade 

considerada como um acto de submissão. Daí a recusa desse modelo conceptual. 

Não admira que as outras fontes da lenda não só não incluam no seu texto a 

personagem da irmã de Sancho, como encenem de forma diversa a personagem 

masculina do Outro Mundo: o Almançor activo, astuto e ameaçador é substituído 

por um diáfano mouro poderoso, que se limita a ser objecto da cobiça da condessa 

Sancha e nem intervém no desenrolar dos acontecimentos. 

 O processo de enfraquecimento da figura masculina do Outro Mundo 

contribui para o fortalecimento da figura feminina cristã, neste caso da condessa 

Sancha. Se na Najerense a condessa é seduzida por Almançor, nas restantes 

versões e à falta de um solicitador, é a própria condessa que decide desposar o 

mouro. E o episódio resolve-se de um modo muito coerente. A morte da condessa 

soluciona dois níveis distintos da narrativa: por um lado, e como não podia deixar 

de ser, recebe o tratamento merecido pelos seus desvarios, e daí resulta toda a 

eficácia do exemplum misógino que a lenda constitui.183  Porém, num nível 

simbólico, a morte da condessa significa uma vez mais a recusa da alternância, o 

desejo castelhano de domínio concreto e perene da terra184, de acordo com a 

mundividência judaico-cristã. 

                                                 
183 O exemplo positivo é dado pela história de Teresa de Leão e do rei de Toledo. Teresa é oferecida 
como esposa pelo irmão ao rei de Toledo, um mouro. Na noite de núpcias, Teresa recusa-se a ceder 
aos intentos do marido, uma vez que ele é muçulmano e ela cristã dizendo: “yo soy christiana et tu eres 
moro; digote que no me tangas, ca no quiero auer tal ayntamiento con omne de otra ley... ” (PCG,p. 
452a/ E2c, ff. 100v – 101r). 
184 Convém lembrar que Sancha pretendia dar como dote ao mouro o condado de Castela. A tentativa 
de assassinar o filho pode pois ser entendida como uma negação da soberania masculina?Tal estaria de 
acordo com a figura da Miana, que certamente poderia dispor de terra! 
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CAPÍTULO III: 
CONTEXTO 
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 Depois do estudo das personagens fundamentais da Lenda da Condessa 

Traidora, bem como de alguns aspectos relativos ao seu símbolismo, não parece 

descabido dizer que este relato se constitui como uma estória exemplar com 

fundamentos e objectivos misóginos. No entanto, o retrato das personagens 

femininas principais, longe de ser monolítico, apresenta variações importantes nas 

várias versões já consideradas. O mesmo sucede também com as personagens 
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masculinas que as rodeiam. É no equilíbio de forças entre as várias personagens 

nas quais assenta a misoginia inerente a qualquer das versões da lenda.  Mas não 

só. As concepções moralizantes relativas à figura feminina que emanam deste 

relato articulam-se também com outro aspecto importante, a saber, a guerra civil 

que surgiu na sequência da revolta de Sancho contra o seu pai. A partir das várias 

versões da Lenda da Condessa Traidora é possível traçar a trajectória do modo como 

se lia ou como se pretendia ler o episódio dessa revolta que desembocou numa 

guerra civil, já que essa realidade voltaria a assolar o território castelhano bastantes 

vezes. Paralelamente, é também possível esclarecer que tipo de relação (de maior 

autonomia ou de maior proximidade) este episódio mantém com o pendor 

misógino da lenda. 

 

 

 1 – O ocaso do al-andaluz 

 

 A Crónica Najerense, redigida no terceiro quartel do século XII, dista quase 

um século dos demais textos que fornecem versões da Lenda da Condessa Traidora. 

Como tal, e também por ser o único texto que não mantém uma relação de 

parentesco evidente com os restantes textos, apresenta um maior número de 

especificidades no que respeita a esta lenda.  

 Estas divergências têm que ver essencialmente com a apresentação do 

mundo muçulmano e com o relacionamento estabelecido entre este mundo e o 

mundo cristão. A figura do mouro, aqui identificado com Almançor, é uma figura 

poderosa, cujas características masculinas (acção, inteligência, qualidades 

bélicas185) são postas em evidência pelo texto, e que enceta uma sequência de 

ataques ao mundo cristão assente em duas vertentes: uma militar, que engloba as 

                                                 
185 É curioso verificar que Almançor foge ao retrato habitualmente efeminado com que os mouros 
costumam ser desenhados e que esses traços são passíveis de ser encontrados na personagem de Garci 
Fernandez (em maior ou menor grau, conforme as versões). Comparando esta personagem com as 
personagens da Lenda de Gaia, onde se estabelece outra situação de confronto entre dois mundos, 
Almançor assemelha-se mais ao rei Ramiro do que propriamente ao seu compatriota Albozoar. 
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razias de Almançor efectuadas no território castelhano, e outra matrimonial, a 

sedução da condessa-mãe: 

 

 “Entretanto[durante uma ofensiva prolongada no território cristão], dirige por 

medio de un mensagero engañosas palabras de amor a a la condesa, esposa del conde 

García Fernández, y astutamente le pregunta se quiere ser condesa o si quiere ser elevada 

a reina. (CN, p. 150)” 

 

  Esta bem-sucedida tentativa de sedução prende-se obviamente com a 

concepção arcaica da importância do feminino no equílibrio entre dois mundos 

antagónicos, e que identifica a posse da mulher com a posse da terra. O intento de 

Sancho de oferecer a irmã a Almançor a troco de paz, não totalmente confirmada 

pelo redactor da Najerense186, poderia encarar-se neste contexto como uma 

tentativa de firmar a paz através de uma via conciliatória e integradora. 

 Porém, a hipótese de alcançar a paz por via matrimonial é descartada: 

Sancho recorre à força para pôr fim ao assédio muçulmano sobre a terra 

castelhana e a escolha de uma solução militar para o conflito poderá indiciar a 

rejeição do conceito arcaico de alternância, a afirmação de que a resolução do 

problema da divisão da Península Ibérica passaria, não tanto por estratégias 

matrimoniais, mas pela implantação de uma política belicista, que permitiria 

tornar definitiva a conquista da terra187.  

 À promoção da via militar como fundamental na apropriação da terra 

associa-se a figura do conde Sancho. De facto, a versão najerense é, de todas as 

versões, aquela que investe o herdeiro do condado castelhano de uma missão tão 

gloriosa quão redentora. Sancho é apresentado como  aquele que porá fim ao 

ciclo de tormentos infligidos aos cristãos por Almançor188.  

                                                 
186 O redactor modaliza essa informação atribuíndo-a a um sujeito plural não identificado. Para a 
questão do tempo e da relação terra-mulher ver ponto 6 do terceiro capítulo. 
187 Ver Ferreira, 1998, pp. 1577-1578. 
188 Nas restantes versões, Almançor morre depois de uma derrota infligida por uma coligação cristã no 
tempo de Garci Fernandez. 
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 A devastação levada a cabo pelos mouros no território cristão não é gratuita 

e, revestindo-se antes de uma dimensão punitiva permitida por Deus, é exigida 

pelos pecados dos cristãos: 

 

 “...Y esse Almançor, aunque había devastado la región durante doce años 

seguidos, porque así lo permitió Dios y lo exigían los pecados de los cristianos...(CN, p. 

152)” 

 

 Que pecados poderiam ser esses? Estarão esses pecados relacionados com a 

perda da Terra d’España, acontecimento verdadeiramente traumático para os 

cristãos189 e tantas vezes revisitado pela literatura medieval? 

 É possível encontrar a resposta na Lenda da Condessa Traidora. Ao contrário 

das outras versões, a explicação para o pequeno número de cavaleiros que rodeia 

Garci Fernandez quando Castela é repentinamente atacada por Almançor, não é  

neste texto a revolta de Sancho, mas sim o despedimento dos cavaleiros outorgado 

pelo próprio conde  no dia de Natal, por conselho da condessa.  

 Ora este motivo comparece também na estória do rei Rodrigo, o último rei 

visigótico, tal como ela é relatada no Poema de Fernán González190: o conde 

Yllan/Julião, aconselha o rei Rodrigo a desarmar os cristãos e enviá-los para suas 

casas: 

 

 “Manda por todo el reyno      las armas desatar   

   (...)      

   Mas todos los varones      a sus tierras se vayan 

     Ningunas armaduras      defiende que non trayan (PFG, v. 51a, vv. 53ab)” 

 

                                                 
189 A própria najerense faz referência à destruição da cidade de León no tempo do rei Rodrigo num 
tom dramático, acrescentando que nesse tempo “toda Hispania casi muere (CN, cap. 40 p. 152). 
190 A relação entre o poema de Fernan González e uma das versões da Lenda da Condessa Traidora foi 
vista por Victorio, 1998, p. 54, nota 51c. Infelizmente o autor não identifica a versão, mas tudo leva a 
crer que seja a versão najerense. 



 96 

  Tal como o rei Rodrigo, Garci Fernandez deixa o condado castelhano à 

mercê do inimigo mouro, que, aproveitando a situação, assola temerariamente 

todo o territótio castelhano. O paralelismo que se estabelece a título mais estreito 

entre as duas figuras191 abre caminho para a identificação entre o antigo reino 

visigótico, de que Rodrigo foi o último representante, e o condado de Castela, na 

pessoa de Garci Fernandez, pondo em segundo plano a realeza leonesa, herdeira 

legítima da monarquia visigótica. A posição proeminente de Castela no xadrez 

peninsular é cimentada pelo filho de Garci Fernandez, Sancho, que, pelas vitórias 

que obtém, legitima militarmente o direito de Castela à herança visigótica. Com 

efeito, ao reverter a situação em favor dos cristãos, ainda que a título provisório, 

Sancho está na verdade não só a emendar a situação difícil criada pelo pai, mas 

num jogo de reflexos simbólicos, a emendar a tragédia causada pelo rei Rodrigo. 

Não é à toa que o texto da Najerense identifica Sancho com aquele “de quien 

dependía en solitário la salvación de Hispania entera”192.  

 Muito provavelmente o propósito de estabelecer este parentesco simbólico 

entre o reino visigótico e Castela terá levado o autor da Najerense a cobrir com 

um véu de silêncio o assunto da guerra civil entre Garci Fernandez e o seu filho, 

Sancho Garcia, tanto mais que não conviria ao “salvador de Espanha” ter um 

estatuto rebelde. 

 Por outro lado, ao assumir a condessa o papel do traidor (representado pelo 

conde Julião na lenda do rei Rodrigo), as motivações misóginas do relato são 

enfatizadas. O facto de o despedimento dos cavaleiros ocorrer no dia de Natal 

acentua a impiedade dos mouros, que atacam os cristãos desrespeitando o dia do 

nascimento de Cristo, mas realça sobretudo a transgressão da condessa, que sendo 

cristã, é tão impiedosa como o mouro Almançor193.  

                                                 
191A luxúria é outro traço comum entre as duas figuras, embora esta ligação seja bem menos evidente. 
Rodrigo perde a Espanha por forçar a filha do conde Julião a relações ilícitas. O carácter sensual do 
conde Garci Fernandez, evidente nas versões mais tardias e enunciada pelo motivo das mãos, levou o 
conde à perdição.  
192 CN, 2005, p. 151. 
193 O desrespeito pelo dia sagrado cristão aproxima a condessa ainda mais do outro mundo, como se 
esta renegasse a sua religião e assumisse simultaneamente a do inimigo. 
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 A Lenda da Condessa Traidora na Crónica Najerense constitui ainda um relato 

onde elementos simbólicos arcaicos se conjugam e são submetidos a uma nova 

concepção da Reconquista do espaço peninsular. Reconquista que tornada 

necessária pela perda do território no tempo do rei Rodrigo, e que parece aqui ser 

outorgada aos castelhanos, investindo assim Castela como herdeira dessa 

monarquia visigótica em vez do reino de Leão, e fazendo prevalecer a legitimação 

de facto sobre a legitimidade de jure. 

 Nesta perspectiva, a forte presença do Outro, isto é, dos muçulmanos, é 

facilmente explicável. E não é de estranhar que, com o triunfo da solução 

militarista e linear do impasse em que se encontrava a questão territorial, o mouro 

seja colocado num plano secundário e distante, e que a Lenda da Condessa Traidora 

passe a veicular outras preocupações. 

 

  

 2 – O elogio de Castela 

 

 De todas as versões da Lenda da Condessa Traidora, aquela em que a condessa 

comparece com menor protagonismo, aparecendo somente ligada ao episódio do 

envenenamento é a versão proposta por De Rebus Hispaniae194. Paralelamente, esta 

versão é também aquela que apresenta um retrato menos negativo do conde Garci 

Fernandez: neste texto latino não encontramos um Garci Fernandez envolvido em 

aventuras amorosas, fraco e efeminado. As notícias sobre o conde incidem 

essencialmente nos trabalhos de restauração de castelos e outros aspectos práticos, 

como o estabelecimento do território do Infantado e a fundação de mosteiros: 

 

 “...et castra plurima in ripa Dorii munifice reparauit et usque ad fluuium 

Carrionem iurisdicionis sue terminos dilatauit. Hic construixit monasterium in honorem 

sanctorum Cosme et Damiani iuxta ripam fluminis Aslanicie, in uila que Cauee Rubee 
                                                 
194 A Versão Crítica segue quase fielmente o relato proposto pelo toledano, por isso a concepção da 
personagem de Garci Fernandez não dista muito da perspectiva do Toledano. As motivações que 
podem ter levado à manutenção deste retrato é que podem ter algumas diferenças.  



 98 

nuncumpatur, et amplissimis possessionibus dilatauit, et loca que dedit, statuit 

Infantaticum... (DRH, p. 150, ll. 43-48)” 

 

 Segundo Georges Martin, a obra de dom Rodrigo Ximénez de Rada, 

arcebispo de Toledo constitui, em grande parte, uma resposta à obra 

historiográfica realizada, anos antes, por Lucas de Tuy195. Se o trabalho do tudense 

é um manifesto claramente pró-leonês – convém lembrar que o Chronicon Mundi é 

de 1236, seis anos depois da anexação do reino de Leão pelo reino de Castela – De 

Rebus Hispaniae é declaradamente pró-castelhano. Convocando sistematicamente o 

texto do Chronicon Mundi, dom Rodrigo empenha-se em desmentir ou desdizer o 

monge leonês196, para assim afirmar a supremacia castelhana.  

 Embora o texto leonês não inclua a Lenda da Condessa Traidora, estando por 

isso ausente o diálogo directo entre os dois textos no que respeita a este relato, a 

inclusão do tipo de informação acima descrito, e que não encontramos em mais 

nenhuma versão, salvo a Versão Crítica (que, como já foi apontado, segue de perto 

o toledano), está certamente associada às concepções ideológicas que enformaram 

a redação de De Rebus Hispaniae. Não é portanto de admirar que o arcebispo de 

Toledo prefira veicular uma imagem favorável daquele que foi o segundo conde de 

Castela independente.  

 Mais do que em qualquer outra versão, Garci Fernandez afigura-se como 

um continuador de seu pai, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento 

com o reino Leão (lutas sempre desencadeadas pelos leoneses, às quais Castela se 

limita a dar a resposta apropriada)197. Para além disso, não interessaria certamente 

ao Toledano, apostado em construir uma imagem brilhante de Castela, colorir 

com tons negativos a figura de um homem que, por algum tempo, teve nas mãos o 

destino de Castela. 

                                                 
195 Martin, 2001, pp. 284-285. 
196 Martin, 2001, p. 285. 
197De rebus hispaniae, redigida treze anos após a união dos dois reinos, era, como não podia deixar de 
ser extremamente sensível a este assunto. 
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 Uma vez que o toledano não conheceu a Najerense198, e portanto o relato 

da Lenda da Condessa Traidora de que teve conhecimento não terá sido aquele 

testemunhado por esta crónica latina mas outro veiculado por uma fonte 

desconhecida, é dificil saber se é por omissão ou desconhecimento que a figura da 

condessa, cujo relevo anda associado à caracterização negativa do conde, aparece 

num plano secundário. Certo é que a falta de destaque  atribuída à sua esposa 

liberta Garci Fernandez da dimensão exemplar que encarna noutras versões, 

possibilitando a integração tranquila do conde castelhano na galeria de retratos 

discretos, mas positivos, da historiografia castelhana. 

 Sem o protagonismo da personagem feminina, a morte de Garci Fernandez 

não tem o carácter ridículo das versões mais tardias, permitindo a Georges Martin 

entendê-la como um acto heróico cometido em defesa da pátria, ainda que em 

prejuízo da sua própria vida199: 

 

 “Cumque comes Garsias Fernandi talia percepisset, magnanimitate pulsatus, licet 

gens sua in eum et filium esset divisa, eligens mori pro patria cum Arabibus decertauit 

(DRH, p. 168, ll. 29-32).” 

 

 A preocupação do De Rebus Hispaniae em afirmar os direitos do reino de 

Castela, promovendo-o acima de qualquer outro é vísivel ainda em outro detalhe  

aí relacionado com a figura de Garci Fernandez: dom Rodrigo atribui a este conde 

a fundação do território conhecido como Infantado, reclamando assim, segundo  

considera Georges Martin “contre les allégations de Luc, les droits historiques de 

la Castille sur les Terres de Campos”200. 

  

 

 3 – O fantasma de um rei Sábio 

 

                                                 
198 Pidal, 1951, p. XLIII. 
199 Martin, 1992, p. 285 e 315. 
200 Martin, 1992, p. 282. 



 100 

 Como ficou dito, a Versão Crítica da Estória de España, último produto do 

scriptorium alfonsino, segue de muito perto a versão do Toledano. No entanto, 

apesar de se constituir como uma tradução bastante próxima desta obra, pelo 

menos no que diz respeito à parte que corresponde à Lenda da Condessa Traidora, 

verifica-se a alteração de alguns pormenores. Se o texto alfonsino se mantém 

próximo do toledano no que respeita à figura do conde Garci Fernandez, já o 

mesmo não se pode dizer sobre a sua mulher. E o sentido em que as alterações 

operam sobre a figura da condessa é revelador da concepção alfonsina da mulher. 

 Uma primeira diferença diz respeito ao nome com que a mulher de Garci 

Fernandez é apresentada201. O problema gira em torno do título Miona202 e das 

implicações que esta designação envolve. O texto do Toledano refere a existência 

de um costume hispânico associado à atribuição deste nome: 

 

  “...contruxit monasteirium ualde nobile quod Oniam nominauit, eo quod 

matrem uiuentem Mioniam more Hispanico appelabat. (DRH, p. 151, l. 22-24)” 

 

 No entanto, o texto alfonsino elimina esta relação, afirmando ser Miona o 

nome próprio da condessa: 

 

 “...así fizo vu noble monasterio e pusol nonbre Ouña porque aquella su madre 

ouiera nonbre Mionna. (CVR, p. 135/ f. 31r)” 

 

  Ao fazê-lo, a aura de tradição que envolvia o título dado à condessa 

desaparece, levando consigo a subtil alusão ao seu poder veiculada pelo texto do 

Toledano. “Miona” passa a integrar a lista onomástica dos nomes próprios, e a 

condessa vê-se assim reduzida a um papel secundário, mas sobretudo destituída de 

um poder que lhe era conferido pelo costume da terra.  

                                                 
201 Convém recordar que, nestas duas redacções o conde desposa apenas uma mulher. 
202 Sobre o significado do nome Miona ver Fernandes, 1990, p. 140. 
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 O ajustamento de uma personagem feminina a um perfil mais adequado à 

sua condição de mulher não é uma novidade no discurso histórico-político de 

Afonso X. Outras figuras femininas, que, tal como a “condessa traidora” 

pertencem ao Ciclo dos Condes de Castela, passam pelo mesmo processo de 

diminuição: tal é o caso das duas personagens femininas da Lenda dos Infantes de 

Lara, dona Lambra e dona Sancha. Como notou Maria do Rosário Ferreira, o 

texto alfonsino vai no sentido de procurar escamotear qualquer tipo de poder 

feminino que não esteja ao serviço de um homem. Dona Lambra, que, como se 

viu, possui outros pontos comuns com a mulher de Garci Fernandez, é 

praticamente destituída do domínio de que é senhora, a terra de Barvadilho203.  

 Fazendo desaparecer a referência a este costume peninsular, o rei Sábio 

opta por mencionar um outro, ligado também à figura feminina e relacionado 

com a tentativa de envenenamento do próprio filho levada a cabo pela condessa e 

que se prende com a obrigatoriedade das mulheres castelhanas ingerirem qualquer 

tipo de bebida antes dos homens. A transferência da carga consuetudinária do 

primeiro caso para o segundo tem implicações em cada um deles: no primeiro, o 

nome Miona passa a estar rodeado de uma aura contingente e estritamente 

pessoal, desinvestindo-o do alcance semântico anterior; e, no segundo, a 

generalização imposta pela tradição impõe uma identificação entre a figura da 

condessa e o feminino, onde todas as mulheres passam a ser vistas como 

potenciais envenenadoras, filhas de Eva que carregam pela sua natureza a culpa da 

mãe.  

 

 

 4 – De França nem bom vento nem bom casamento 

 

 A Versão Amplificada irá reescrever o texto do Toledano de uma forma mais 

radical do que fizera a Versão Crítica. Essas alterações são produzidas 

                                                 
203 Ferreira, 2005, p. 518-519. 
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essencialmente nas várias interpolações recebidas pelo texto redigido por volta de 

1289. Embora não seja possível avançar uma data precisa para a inclusão destes 

segmentos textuais no corpo principal, é possível que as interpolações não tenham 

sido enxertadas em datas muito posteriores à realização da Versão Amplificada204.  

 Que novidades traz então este texto relativamente ao texto latino do 

Toledano? Em primeiro lugar, o acoplamento à velha lenda de um relato 

obedecendo à estrutura narrativa do Conto de Salomão, a estória de Argentina, que 

terá como consequência o deslocamento da oposição existente no relato oriental 

de uma esfera religiosa para uma esfera geográfica: as duas condessas traidoras vêm 

de França. Ora se o conto tem uma preocupação misógina evidente, não menos 

óbvio é o sentimento anti-francês que emana desta associação.  

  A desconfiança castelhana relativamente ao reino transpirenaico não era 

nova em meios castelhanos. Alguns relatos lendários, como o de Bernardo Carpio, 

demonstram claramente este sentimento205, certamente agravado pela implantação 

da rede monástica cluniacense por toda a península, iniciada no reinado de 

Sancho, o Maior (1028-1035) de Navarra, que, por casamento, se tornou senhor 

de Castela. A subida ao trono castelhano de Afonso VI, rei de Leão e francófilo 

assumido, após a morte do seu irmão Sancho em 1072, deve ter contribuido para 

um agravamento do sentimento anti-francês de algumas facções da nobreza. 206 

 Dois séculos mais tarde, durante o conturbado final do reinado de Afonso 

X e a subida ao trono de Sancho IV, a antipatia e a desconfiança relativas ao reino 

francês terá voltado a ressurgir. A polémica questão do deserdamento do infante 

dom Sancho decidida por Afonso X, na sequência da revolta do seu filho, 

nomeando como herdeiro do trono o filho mais velho do falecido infante 

Fernando de la Cerda e da filha de Luís IX de França, terá levado o então rei dos 

                                                 
204 Ver capítulo I, p. 46. 
205 Emmons, 1962, p. 692. 
206 Emmons, 1962, p. 693-694. É no reinado de Afonso VI que se introduzem profundas alterações na 
vida cultural e religiosa da península ibérica, como o abandono da letra visigótica em favor da carolina, 
e a introdução do rito romano em detrimento do rito visigótico.  



 103 

franceses, Filipe III, a intervir em favor dos infantes de la Cerda, inimizando-se, 

como não podia deixar de ser, com Sancho IV207.  

 Também o casamento com María de Molina, em 1282, se viu envolto em 

grande controvérsia: apesar de confirmado pelo clero castelhano, o papa, próximo 

do rei de França, recusou-se a considerar válido o enlace, tanto mais que Sancho, à 

luz do direito canónico, era já casado com Guillerma de Moncada208. 

 Em 1286, já durante o reinado de Filipe, o Belo, o casal castelhano tenta 

aproximar-se de França. O rei francês propõe a Sancho que se separe de Maria de 

Molina e case com uma irmã sua. Sancho rejeita,  pois  “se consideraba muy bien 

casado”209. 

  Esta atmosfera anti-francesa poderá ter tido influência na interpolação e1 

da Lenda da Condessa Traidora. Ainda que as relações com o reino de França se 

venham a normalizar na década de noventa do século XIII, não espanta que 

alguma encapotada desconfiança relativamente ao reino transpirenaico se tenha 

prolongado por mais algum tempo, e que a inscrição das duas condessas traidoras 

e do conde adúltero no espaço francês, aconselhe cautela nas relações com este 

reino. 

 A segunda interpolação consiste no episódio do cavalo. Como foi dito, este 

episódio não só contribui para o estabelecimento da imagem negativa de Garci 

Fernandez, como vem ainda reforçar a imagem negativa da condessa, de acordo 

com as motivações misóginas que certamente presidiram à elaboração de toda a 

Lenda da Condessa Traidora. Mas a inclusão deste episódio na lenda poderá 

também ser lida à luz do conflito que deflagrou entre Sancho IV e Afonso X, no 

final do reinado deste.   

                                                 
207 Nieto Soria, 1994, pp. 33-37. 
208 Nieto Soria, 1994, pp. 47-49. 
209 M. Gaibrois, em Historia de un Reinado, p. 88, apud Redondo, 1998, p. 858. A aproximação 
funciona tanto mais que a condessa histórica, única mulher de Garci Fernandez, era descendente dos 
condes de Toulouse e portanto de origem francesa. 
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 Com efeito, esta guerra civil entre pai e filho ocorrida no século IX seria 

facilmente actualizada no conflito que opôs Sancho IV e o seu pai Afonso X210. A 

coincidência do nome do revoltoso contribui ainda mais para o estabelecimento 

de uma correspondência entre esse passado remoto e a situação vivida no século 

XIII. 

 Na versão toledana, Garci Fernandez morre porque enfrenta o exército 

mouro acompanhado apenas de um pequeno número de cavaleiros, já que os 

cavaleiros castelhanos estavam divididos entre o conde e o seu filho Sancho, 

depois da revolta deste. Sancho era, ainda que indirectamente, o responsável pela 

morte do seu progenitor. No texto da Versão Amplificada, a introdução do episódio 

do cavalo permite que a responsabilidade de Sancho na morte do pai seja 

parcialmente transferida para a mãe. 

 Mas mais reflexos da relação problemática entre Sancho IV e o seu pai 

podem ser descortinados em outros trechos pertencentes a este núcleo tangencial: 

 

“Al tiempo deste conde Garçia Ferrandez, seyendo el fuera de la tierra en demanda 

de aquella su muger, ayntosse grant poder de moros et entraron por Castiella, et 

corrieron Burgos et toda la tierra, et robaron et astragaron quanto fallaron (PCG, p. 

429a, ll. 16-21).” 

 

 Ao partir em busca da sua mulher, Garci Fernandez deixou a terra 

castelhana desamparada e indefesa perante a continuada ameaça muçulmana. 

Ora, no tempo do pai de Sancho IV, o problema levantado pela questão da 

sucessão do Sacro-Império, conhecida em meios castelhanos como “el fecho del 

imperio”, levou a que o rei partisse de Castela, deixando-a à mercê dos ataques dos 

inimigos. 

Em 1275, Afonso X parte para um encontro com o papa (à data Gregório X) 

para discutir a questão da sucessão ao trono imperial. Ao mesmo tempo, o 

                                                 
210 Se se aceitar a posição de Gabriele Spiegel sobre a influência da tipologia bíblica na percepção 
historiográfica. Ver Spiegel, 1997, p. 103-104. 
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território andaluz é devastado pela invasão dos benimeries vindos do Magreb, 

obviamente apoiados pelo rei de Granada. No combate a esta invasão perdeu a 

vida o herdeiro do trono castelhano, dom Fernando de la Cerda, bem como 

outras figuras de relevo da nobreza castelhana211.  

  Por tudo isto, parece possível afirmar que o trecho acima transcrito 

permitiria o estabelecimento de um paralelo entre o desamparo a que ficou votada 

a terra castelhana aquando da partida de Garci Fernandez e as consequências da 

partida de Afonso X na sua luta pela posse da coroa imperial212. 

 

 Outros traços ideológicos da Versão Amplificada, já observados por Georges 

Martin a propósito de episódios comunmente tratados pela historiografia 

castelhana213, são também visíveis nas interpolações feitas à Lenda da Condessa 

Traidora. Ao contrário da Versão Crítica, fortemente marcada pela ideologia 

regalista de Afonso X, a Versão Amplificada testemunha a mudança política no 

reinado de Sancho IV no sentido de um compromisso entre o rei e os estados que 

constituem a sociedade, nomeadamente com o clero e a nobreza214. 

  Não é por isso de estranhar, que, em consonância com as preferências 

ideológicas da Versão Amplificada, a cavalaria detenha um papel destacado na 

Lenda da Condessa Traidora. Como já se viu, o episódio do Vau de Cascajares é 

ilustrativo dessa apologia da cavalaria religiosa ao fazer recair num cavaleiro do 

séquito do conde castelhano o mérito pelo milagre que traz a vitória na batalha215. 

Para além disso, o núcleo tangencial faz alusão ao engrandecimento da nobreza no 

tempo do conde Garci Fernandez. A referência destacada conferida à cavalaria é 

só por si reveladora da importância de que esta classe era portadora: 

 

                                                 
211 Ver González Jiménez, 1999, pp. 142-155. 
212 A crítica à desestabilização interna de Castela que a desviam da sua posição cimeira dentro do 
sistema peninsular também é feita pelo conde dom Pedro no Livro de Linhagem. Ver Krus, 1994, pp. 
194-195.  
213 Martin, 2001, p. 293-294 e 302. 
214 Martin, 2001, p. 293. 
215 Ver capítulo I, p. 47. 
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 “Este conde Garçi Fernandez ouo muy mas orrados uassalos que el conde Ferrant 

Gonçalez, su padre; et en el so tiempo llego la caualleria de Castiella a seer de quinientos 

fasta seyçientos caualleros fijosdalgo, ca ante non solien seer mas de trezientos (PCG, p. 

429a/E2, f. 81v).” 

 

 Falta ainda referir a terceira interpolação, cujo objectivo não parece ir além 

de entroncar a fundação do corpo dos Monteros de Espinosa no material ficcional 

da Lenda da Condessa Traidora. A chamada de atenção para a sua função (guardar 

“el palacio de los reyes de Castiella”), para além de constituir um anacronismo 

flagrante relativo ao contexto em que se insere, permite pensar que muito 

provavelmente esta guarda de elite teria tido bastante influência junto do casal 

régio, ou mesmo junto do arcebispo de Toledo, Gonzaga Pérez Gudiel, que 

supervisionou a redacção da Versão Amplificada216. Se estas relações existiram ou 

não e em que termos, foi infelizmente impossível de averiguar no âmbito deste 

trabalho, ficando por isso lançada apenas a sugestão para posteriores indagações 

que possam confirmar ou desmentir esta hipótese. 

 Assim, é possível concluir que as interpolações feitas à Lenda da Condessa 

Traidora, longe de se destacarem do restante texto, se constituem como uma 

corroboração da posição ideológica manifestada pela Versão Amplificada no seu 

conjunto. Esta confirmação pode contribuir para postular a data da sua inclusão 

no texto principal não muito longe de 1289217.  

 

 

 5 – A lenda em mãos portuguesas 

 

 A passagem da Lenda da Condessa Traidora para território potuguês implicou 

uma série de ajustamentos e mudanças relativamente ao texto fornecido pela 

                                                 
216 Martin, 2001, p. 293. 
217 Se se entender a elaboração da crónica como um produto do molinismo, então é possível fazer 
coincidir a datação das interpolações com o consulado de Maria de Molina, que vai desde 1285 a 
meados do século XIV. 
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Versão Amplificada. Embora muitas das modificações operadas tenham incidido 

sobre o plano formal, e se reportem sobretudo à reordenação e estruturação do 

texto recebido pela Versão Amplificada, tal não significa que, para além de uma 

tentativa de dar maior coesão ao texto, não estejam presentes nesse reordenamento 

questões ideológicas. As mudanças estruturais em causa foram já elencadas no 

segundo capítulo deste trabalho. Cumpre desta feita explicitar as razões de ordem 

conceptual situadas a montante destas reformulações. 

 Comece-se pelo caso do episódio do Milagre de Cascajares, entretecido na 

tessitura da Lenda da Condessa Traidora pela mão do conde dom Pedro218. Como se 

viu, o manuscrito M antepõe ao relato da batalha do Vau de Cascajares algumas 

informações sobre o conde Garci Fernandez. Uma dessas notícias reveste-se de 

grande singularidade: trata-se da alusão às belas mãos do conde e à vergonha que 

este tinha por elas, trazendo-as por isso tapadas em presença das mulheres219. Ora 

acontece que, sendo embora natural que o milagre que ocorre durante a batalha de 

Cascajares recaisse sobre o senhor de Castela e líder do exército, não vai ser Garci 

Fernandez o vector desse milagre, preferindo Deus escolher um cavaleiro do seu 

séquito para a sua realização. Tendo isto em conta, não será que o conde dom 

Pedro quis, com a reordenação a que submeteu o texto, fornecer uma explicação 

para este facto? A alusão às belas mãos do conde pode muito bem funcionar como 

uma justificação prévia para o facto de Garci Fernandez ter sido preterido em favor 

do cavaleiro para a realização do milagre. Se as belas mãos forem, como parecem 

ser, tidas como um indicador da feminilidade (e luxúria) do conde, então este seria 

indigno de ver esse milagre recair sobre si220. 

 Portanto, o conde dom Pedro preocupa-se em estabelecer uma relação entre 

as falhas morais do conde e a falta de protagonismo que lhe é conferida no 

confronto de Cascajares, falhas essas que vêem indiciadas subtilmente por um 

motivo simbólico herdado da versão anterior.  

                                                 
218 Remeto para o capítulo I, pp. 26-29.  
219 O motivo das mãos foi analisado no capítulo II, p. 60. 
220 Para além da referência ao seu casamento estéril. Ver Ferreira, 2005, p. 578. 
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 A moralização é sem dúvida um dos traços fundamentais da reescrita 

portuguesa da Lenda da Condessa Traidora. Se a faceta exemplar é inerente a 

qualquer das versões da Lenda da Condessa Traidora, não há dúvida que é na obra 

do conde de Barcelos que essa dimensão se transcende. Essa rigidez moral traduz-

se num adensar do sentimento misógino no texto veiculado pelo manuscrito M. O 

modo como a personagem da condessa Sancha é tratada, por comparação com a 

Versão Amplificada, é elucidativo: Sancha é, por um lado, despojada do poder que 

detinha enquanto senhora de Castela, e por outro, posta a montante de todos os 

males do condado castelhano. A condessa não é somente a causadora da morte do 

marido, é também a responsável moral pela revolta do filho contra o pai e pela 

guerra civil, que causam, como não poderia deixar de ser, o enfraquecimento do 

condado221. Evidentemente, sendo reforçada a negatividade de Sancha, tanto 

Sancho como Garci Fernandez vêem as suas culpas diminuidas.  Não  pecou Adão 

por culpa de Eva? 

 No entanto, nem por isso o conde Garci Fernandez se vê transformado 

numa figura gloriosa. Ainda no episódio do milagre de Cascajares, o conde de 

Barcelos faz entrar em cena novas personagens, que por pouco não roubam o 

protagonismo ao cavaleiro piedoso: 

 

 “…el conde mando tender ssu seña a Diego Gonçalez, que era su alferez et era el 

mayor de los siete ynfantes fijos de Gonçalo Gustius. Et el padre et los fijos todos alli 

fueron aquel dia con el et servieronlo muy bien como muy buenos que ellos eran et fue 

hy con el Rrui Basquez et fue tan bueno caballero de armas aquel dia que mucho mejor 

le fuera de morir hy aquel dia a como le avino despues. (M, 121r, I) 

 

 A convocação de alguns dos principais actores da Lenda dos Infantes de Lara 

está obviamente relacionada com uma tentativa de criar maior coesão entre a parte 

                                                 
221 Segundo Luis Krus, 1994, pp. 194-196, no Livro de Linhagens, o conde dom Pedro encarava, Castela 
como um espaço idealizado para uma “harmonia feudal”. Nessa lógica, e tendo em conta a missão dos 
reinos peninsulares – a luta contra o infiel -, não custa a crer que qualquer distúrbio que assolasse o 
reino castelhano, fosse visto com “receio e temor”, por parte do conde.  
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interpolada e a Lenda dos Sete Infantes, que surge intercalada com a Lenda da 

Condessa Traidora. Mas não só. Certamente que o protagonismo garantido a estas 

figuras da fina flor da nobreza castelhana por parte de dom Pedro Afonso não 

pode ser fortuito. Se se tiver em conta que o conde de Barcelos é o responsável 

pelo Livro de Linhagens, que a sua concepção de poder assenta mais na reclamação 

do poder feudal do que na aceitação da centralização régia222, não custa a entender 

que o conde aclame de um modo tão flagrante a classe nobiliárquica. Ao exaltar os 

feitos guerreiros de algumas figuras individuais provenientes das mais ilustres 

famílias, o conde de Barcelos, intensifica ainda mais a fraqueza e incapacidade 

militar do conde castelhano223, e através dele, do poder soberano. A virilidade 

guerreira constitui-se assim como exclusiva definidora da identidade social da 

nobreza. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
222 O objectivo, entre outros que presidia à redacção desta obra seria “meter amor e amizade antre os 
nobres fidalgos da Espanha” e “os merecimentos e trabalhos e grandez lazeiras que receberom os seus 
avoos em se ganhar esta terra de Espanha per eles”. LL, pp. 55 e 57.  
223 Ver Ferreira, 2005, pp. 579-580. 
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  Com a consciêcia de que a análise a que foi submetida a Lenda da 

Condessa Traidora não está terminada (muito haveria ainda a fazer, muitas pistas 

para explorar, muita bibliografia para ler), parece necessário, no entanto, dar por 

findo este trabalho, procedendo às conclusões finais.   

  Como se viu, Lenda da Condessa Traidora não cristalizou numa única forma, 

sendo possível estabelecer cinco versões que se aproximam ou se afastam entre si 

em maior ou menor grau. A existência deste leque de testemunhos decorre, em 

parte, de um processo mutacional aleatório, que afecta toda a literatura medieval e 

que se prende com problemas materiais, como erros de cópia, estropiamento do 

material, entre outros, mas assenta fundamentalmente noutro tipo de 

transformações que se originam num consciente processo de reescrita, iniciado 

com o aparecimento da Lenda da Condessa Traidora no panorama historiográfico, 

em meados do século XII, e aqui escrutinado até à entrada deste episódio na 

historiografia portuguesa, um século e meio mais tarde.  

 Tais transformações podiam ir da simples alteração, acrescento ou 

eliminação de palavras ou frases até à supressão ou junção de episódios inteiros. A 

constatação que a Lenda da Condessa Traidora não constituía de todo uma estrutura 

unitária, sem que isso comprometesse a sua coerência diegética, foi notada por 

vários estudiosos e creio que esse carácter fragmentário é facilmente comprovado 

pela facilidade com que o texto sofreu alterações de grande envergadura.  

 Uma dessas grandes alterações, talvez a maior, é documentada pela Versão 

Amplificada da Estoria de Espanha. É nesse momento que, ao núcleo primitivo da 

Lenda da Condessa Traidora, no qual a mulher detém um papel muito activo, é 

acoplada uma outra narrativa, oriunda de uma tradição oriental, ligada à figura do 

rei Salomão, cuja protagonista feminina é essencialmente uma personagem 

submissa. Penso ter demonstrado com este trabalho que  as definições avançadas 

para descrever este processo são superficiais e que em grande medida 

negligenciadoras da riqueza simbólica e complexidade estrutural da Lenda da 

Condessa Traidora. Conceitos como “geminação” ou “desdobramento” não são 

suficientemente definidores do processo de articulação de narrativas que dá a 
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Lenda a sua estrutura própria, pois parecem implicar a existência de uma paridade 

entre as duas narrativas no processo de conjugação, quando, na realidade, estamos 

perante um relacionamento hierarquizado dos dois relatos. Para além de se tratar 

de um acoplamento retroactivo, o relato primitivo – o que inclui a história de 

Sancha – determinou (por razões de coerência lógica) a reelaboração do relato a 

acoplar – o de Argentina – e não o contrário. No meu entendimento, a reescrita 

do conto oriental na dependência de uma narrativa pré-existente explica também o 

afastamento, já muitas vezes notado, da versão do Conto de Salomão presente na 

Versão Amplificada relativamente às restantes versões peninsulares desse mesmo 

conto.  

 Porém, a má elucidação deste processo de aglutinação dos relatos causa 

também interpretações erróneas do modo como as personagens de um e de outro 

se relacionam entre si. Tal é particularmente flagrante no que respeita às 

personagens femininas:  se o relato primitivo apresenta uma figura feminina activa, 

pérfida e ambiciosa, que chega a causar a morte ao próprio marido, o relato que 

reescreve o Conto de Salomão apresenta uma mulher adúltera, sim, mas cuja 

capacidade de acção é muito limitada. Parece claro que cada uma das narrativas é 

protagonizada por uma figura feminina de natureza distinta. Portanto, não 

estamos perante um caso de desdobramento de personagens, como tem sido dito a 

propósito das duas figuras femininas da Lenda da Condessa Traidora, mas sim 

perante outro tipo de processo mediante o qual duas personagens à partida 

distintas e independentes são postas numa relação de interdependência.  

 Este trabalho procurou também pôr em evidência os pontos comuns e 

divergentes dessas duas figuas femininas. Para além de todas as similitudes 

misóginas que a moral exemplarista encontrou nas duas condessas e que tem sido 

apresentada como factor da agregação dos dois relatos,  torna-se manifesta uma 

outra razão, desta feita no plano simbólico, que funcionou como factor 

aglutinador destes dois relatos: trata-se da questão da Alternância, cuja relevência 

no contexto peninsular medival da divisão e reconquista da Terra de Espanha, é 

novamente problematizada no âmbito da historiografia do século XIII. Como 
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penso ter demonstrado ao longo deste trabalho, as figuras de Sancha e Argentina e 

os dois relatos que vêm a constituir o núcleo primitivo e o núcleo tardio da Lenda 

da Condessa Traidora encenam essa problemática em que se adivinha latente a 

questão da culpa cristã na perda e na incapacidade de levar a cabo a recuperação 

da Terra. Os fantasmas da Alternância simbolicamente encastoados nas duas 

protagonistas femininas proveninentes de tradições diversas, acabam, quando os 

dois relatos se agregam, por se fundirem imageticamente um no outro. 

  A abordagem um pouco superficial da relação entre os dois relatos 

conduziu a uma teorização deficiente no que respeita ao processo de acoplamento 

das duas histórias. Mas também contribuiu para que o título consagrado pela 

tradição para designar esta narrativa nunca fosse debatido de um modo pertinente. 

 Em primeiro lugar, e tendo como referência os pressupostos teóricos 

debatidos na introdução a este trabalho, parece de extrema utilidade substituir o 

termo “Lenda” por outro termo menos comprometido com conceitos como 

realidade e fantasia, ou verdade e ficção. Penso que o termo “relato” liberta a 

narrativa de qualquer inclinação, permitindo atingir uma certa neutralidade num 

debate em que as questões de filiação da narrativa e dos seus episódios têm 

ocupado demasiadas páginas, deixando no limbo a problemática interpretativa.   

    Mas o problema está apenas parcialmente resolvido. A designação 

“condessa traidora”, como já defendi, só muito dificilmente ilustra todas a 

complexidade de matizes que a lenda revela. Os obstáculos em conseguir uma 

designação justa e coerente derivam precisamente do carácter fragmentário do 

Relato da Condessa Traidora. A meu ver, qualquer designação proposta se revelará de 

certo modo deficitária, dado a impossibilidade de sintetizar num título breve toda 

essa diversidade. Seja como for, o relato apresenta uma estrutura 

fundamentalmente dual assente na sucessão das duas protagonistas como 

condessas de Castela. Assim, em jeito de homenagem às duas figuras femininas 

sobre as quais o relato se articula, de propor a designação de “Relato das 

Condessas Traidoras”. Uma simples alteração de número que, na impossibilidade 
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de condensar toda a história, as contemple às duas, a apagada e adúltera Argentina 

e a surpreendente e tenebrosa Sancha, quer na similitude, quer na diferença. 
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 Critérios de Transcrição  

 

 

  Em seguida pretende-se apresentar uma transcrição da versão da Lenda da 

Condessa Traidora testemunhada pelo ms. M, 2656 da Biblioteca Universitária de 

Salamanca, tradução castelhana da Crónica de 1344. A Lenda divide-se materialmente em 

duas partes, tendo início a primeira na segunda coluna do fólio 120v e terminando na 

primeira coluna do fólio 123v. A segunda parte estende-se da segunda coluna do fólio 

152v até à primeira coluna do fólio 154r.  

  

  Este manuscrito foi pela primeira vez estudado por Menéndez Pidal e em seguida 

por Lindley Cintra no estudo introdutório à sua edição da Crónica de 1344. Contudo foi 

Diego Catalán (1970), na sua edição parcial do manuscrito M que lhe dedicou mais 

atenção. Segundo este autor, o manuscrito levanta alguns problemas de leitura devido à 

sua natureza cheia de incorrecções linguísticas e muitas vezes lacunar. O uso aleatório do 

til bem como a ificuldade em estabelecer uma diferenciação clara entre determinados 

sinais gráficos, mais concretamente b, v, e pontualmente u, dificultam também a leitura. 

  Para além disso, os fólios 152 e 153 apresentam buracos de grande dimensão e a 

tinta  é corrosiva de modo que em alguns pontos o manuscrito é de leitura bastante 

difícil. 

Como tal, foi necessário estabelecer normas de transcrição que permitissem  

torná-lo legível, mas com um mínimo de intervenção externa. Como tal: 
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1 – Procedeu-se à resolução das abreviaturas (listadas na primeira página da transcrição); 

2 – Separou-se as palavras de acordo com a norma actual; 

3 – Mantiveram-se as consoantes duplas, mesmo em início de palavra; 

4 – Introduziu-se a pontuação e o uso de maiúsculas de acordo com a norma actual; 

5 – Uniformizou-se o uso de b e de v acordo com a norma actual castelhana, com 

excepção da toponímia e onomástica; 

6 – Seguiu-se o mesmo processo de actualização para o uso de til;  

7 – Manteve-se o uso de cedilha, mesmo antes de e ou i; 

8 - O sinal tironiano 7 foi desabreviado como “et”; 

9 - Qualquer palavra riscada ou sobreposta à linha foi indicada em nota de rodapé; 

10 - Utilizar o itálico para a indicação de letras ou palavras perceptíveis em zonas mais 

degradadas do ms. 

 

 Como consequência do mau estado do manuscrito, tentou-se sempre que possível 

proceder a uma reconstituição que permitisse uma melhor percepção do sentido. Essa 

reconstituição foi feita tendo por base a edição de Cintra da Refundição c.1400 da Crónica 

de 1344 bem como a edição de Pidal da Versão Amplificada da Estória de España. Em certos 

casos não foi possível uma reconstituição coerente, de modo que o sinal {...} alerta para 

essa lacuna física do manuscrito. 

Os erros e/ou lacunas do manuscrito não foram corrigidos no corpo da 

transcrição, preferindo-se sempre apresentar a sugestão de correcção em nota de rodapé. 

 As mudanças de fólio e de coluna estão indicadas a negrito no corpo do texto.  
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  A Lenda da Condessa Traidora  - Ms. M 

 

 Et este conde Garçi Fernandez, de que vos fablamos, era gran caballero de cuerpo 

et muy apuesto et abia las mas fermosas manos que nunca fallamos que otro onbre obo 

en manera que muchas vezes abia verguença de las ver descubiertas et por ello tomaba 

grande enbargo et cada [vez] que entraba en lugar donde estudiesen algunas dueñas o 

muger de su amigo o de su vassallo siempre ponia unas luas en las manos. Et este conde 

Garçi Fernandez fue casado con una condesa de brança224 que obo nonbre de Argenina 

et caso con ella desta guisa: el padre et la madre de aquella condesa hyban en rromeria a 

Santiago et levaban consigo la donzella et era muy fermosa et vidola el conde et pagosse 

della. Et des i que supo que era muger f. 121r, I de buen lugar demandola a su padre et a 

su madre en casamiento. Et caso con ella et vivio con ella seys años et non obieron fijo 

nin fija. Et estando ansi con ella en Sant’Esteban, vino Almançor con grandes poderes 

cuydando gañar la villa et paso all ende del rrio. El conde, quando esto vio, que estaba en 

Ssant’Esteban, fablo con los suyos que le diesen otro dia batalla en el canpo. Et como 

quebro el alba, començaronse de manefestar et a oy225
 sus misas et despues que salieron a 

ellos, el conde mando tender ssu seña a Diego Gonçalez, que era su alferez et era el 

                                                 
224 França. 
225 Oyr. 
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mayor de los siete ynfantes fijos de Gonçalo Gustius. Et el padre et los fijos todos alli 

fueron aquel dia con el et servieronlo muy bien como muy buenos que ellos eran et fue 

hy con el Rrui Basquez et fue tan bueno caballero de armas aquel dia que mucho mejor 

le fuera de morir hy aquel dia a como le avino despues. Ansi fue que aquel dia que esta 

fazienda fue, fizo Nuestro Señor un muy fermoso milagro por un caballero su vasallo que 

abia nonbre Pasqual Vinaz et abia por costunbre que des que en la mañana entraba en la 

ygleja, nunca ende salia fasta que eran acabadas quantas mif. 121r, IIssas ffallaba que 

estudiessen diziendo. Et acaecio aquel caballero que en un monesterio que el conde 

fiziera ay a çerca del castillo de Sant’ Esteban en el qual monesterio posiera ocho monges 

que trouxeran para ay del monesterio de Arlança, donde yazia su padre. Et en aquel dia 

de la fazienda de aquella batalla que oyo la primera misa que se en aquel lugar dixo, con 

el conde ssu señor et con otros que hy estaban. Et des que el conde oyo la misa, armose 

el et toda ssu conpaña por yr dar batalla a los moros. Et los canes venieronse de Gormas 

que estaban al Vado de Cascajares por pasar de la otra parte. Et el caballero por guardar 

su costunbre non quiso salir de la ygleja et estobo hy fasta que las ocho misas fueron 

acabadas et siempre estudo hy armado, los ynojos fincados delante el altar et entanto fue 

el conde aber su fazienda con los moros al vado. Et alli estaba un escudero oyendo las 

misas que le tenia el caballo a la puerta de la ygleja et las armas, et alli donde el escudero 

esf. 121v, Itaba, via toda la fazienda et abia gran pesar de su señor que non era alli con el 

conde, cuyo vassallo era. Por esta rrazon le dixo muy malas rrazones el escudero et dezia 

que con cobardia lo fazia et con maldad que dexaba de yr alla que non con otra 

christandat que en el obiese. Et el caballero tan grande devoçion abia en aquellas missas 

que oya que non torno hy cabeça. Et el estando alli en la ygleja, Nuestro Señor Dios por 

guardar de verguença quiso nostrar226 un milagro en tal manera que nunca aquel dia lo 

fallaron menos en la fazienda et non obo hy otro tan buen caballero como el, ca aquel 

que paresçia en su caballo armado de sus armas et de sus ssenales et sse mato aquel que 

traya la seña de los moros et por el se bençio la batalla et fue vençida en manera que 

todos abian que fablar de su bondad de aquel caballero. Et quando las ocho misas fueron 

acabadas, fue todala fazienda vençida. Et despues con verguença que obo el caballero, 

non osaba salir de la ygleja. Et quantas feridas dieron en la batalla a que semef. 121v, 

                                                 
226 mostrar. 
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IIjaba a los otros hy andaban, tantas tenia el en ssu perpuente et otrosi quantas el tenia 

en su logar et en ssus armas tantas tenia el en las suyas. 

 

 Des que el conde torno de la batalla, demando por aquel caballero que 

tan bien aventurado fue en aquel dia et non lo pudieron ffallar en todo aquel canpo. 

Desi ssupo en como aquel ssu vasallo en cuya fegura paresçia aquel que estaba ençerrado 

en la ygleja con verguença que abia por que se non açertara en aquel fecho. Et quando el 

conde supo todo el fecho en como abia pasado et vido el et los otros que todas las feridas 

que los moros dieran aquel que andaba por el en el canpo, que todalas el tenia en el 

perpuente et en la loriga et en el caballo. Et sopieron que non fuera ay et entendieron et 

conoçieran que todo esto por Dios vyniera et por la devoçion que aquel caballero abia el 

en los sacrifiçios de las missas et por eso quiso el enviar el ssu angel en su figura que 

lidiase por el f. 122r, I et dieron loor et graçias a Nuestro Señor Dios et la gloriosa Ssanta 

Maria, Su Madre por este milagro que abia fecho et por que les dio bençimiento ssobre 

sus enemigos. 

Dize el cuento que el conde don Garçi Fernandez que vençio Almançor en la 

batalla del Vado de las Cajares en que el Dios fizo mucha merçed, tornose para Burgos et 

a pocos dias adoleçio hy. Et yazendo el conde doliente, vinole a ver un conde de Françia 

que yba en rromeria a Santiago. Et aquel conde ffuera casado con una doña et moriole la 

muger et fablo con la condesa doña Argentina, muger del conde Garçi Fernandez, que 

eran naturales de una tierra et que se ffuese con el et que casaria con ella et ella como 

mala muger que era, vençiose por sus palabras et fuyu con el de noche en panos de 

onbre. Et quando el conde don Garçi Fernandez supo eran ya ellos fuera de la tierra. Et 

des que el conde Garçi Fernandez fue guarido de aquella enfermedad con gran pessar 

que obo de aquel fecho, fizo en manera como que yba a Santa Maria de Rrocamador en 

rromeria et metiose por el camino de pie en manera de onbre pobre con un escudero, f. 

122r, II et desconosçidos et andaran tanto fasta que llegaron aquella tierra donde 

moraba aquel conde et su muger que el levara et supo toda su fazienda del conde en 

como abia una fija que abia nonbre doña Sancha que era muy fermosa muger. Et penso 

para acabar aquella demanda en que andaba que le convenia aber privançia et fabla con 

aquella dueña Sancha, fija de aquel conde. Et esta doña Sancha estaba mal con aquel 

conde su padre et aquella su madrasta metia mucho mal entre el et ella et queria amie ser 
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muerta que vevir aquela vida et andaba buscando carrera por do saliese de aquella prema 

de su padre. Et por esto obo de fablar con una su servienta et dixole: “Amiga, sabe por 

çierto que yo non puedo pasar mas esta vida que fago, por que te rruego que los pobres 

que comen a la puerta de mi padre que pensedes bien dellos. Et que cat[a]des si ay algun 

onbre fidalgo et apuesto et fermoso que lo traygades ante mi que quiero fablar con el.” Et 

la servienta metio mientes en el ansi como su señora mando. Et vido un dia entre todos 

los otros estar el conde do Garçi Fernandez pobre et mal vestido f. 122v, I pero que era 

muy gran caballero et muy apuesto et ffermoso. Entre todalas otras fermosuras que vio en 

el, vidole las manos muy fermosas que nunca viesse a onbre nin a muger. Et dixo: “Si, 

aquel onbre es fidalgo. O si, es tal como mi señora demanda.” Et llamolo estonçe la 

sirvienta et tomolo por la mano et dixole que queria fablar con el a parte et des que esto 

vieron apartados en uno,  conjurolo la sirvienta et rrogole por Dios que le dixese quien 

era et si era come fidalgo. El conde le rrespondio et dixo: “Señora por que me lo 

preguntades, que poco vos cunple mi fidalguia?” Et ella respondio: “Por ventura cunple 

mas a vos que a mi, maguer non cuydades.” Et el conde respondio: “Quando yo viere por 

que et fueremos en lugar donde yo deba dezir yo mostrare quien so et a un mas fidalgo 

que el señor desta tierra.” Et quando la sirvienta aquello oyo marabillose mucho de 

aquella palabra et dixole: “Amigo, estad aqui quedo et esperadme en este lugar que luego 

sere con vos.” Et fuese luego la servienta para su señora et contole todo como le 

conteçiera con f. 122v, II un escudero que fallara. Et su señora quando esto oyo, 

mandole traer ante si et el yba en manera de onbre pobre et finco los ynojos ante ella et 

[e]lla le dixo: “Amigo, rruegovos que me digades por Dios que onbre sodes et de qual 

tierra et de que linage venides”. Et el rrespondio luego et dixo: “Señora, yo so aqui en 

vuestro poder et bien podedes de mi fazer lo que vuestra merçed fuere o de me mandar 

matar o de dar vida se quisierdes. Por ende, si quisierdes que vos diga mi fazienda 

prometedme de me segurar et de metener secreto”. Et ella prometiogelo et jurole en sus 

manos que lo faria ansi et luego el dixole “Señora, yo so el conde don Garçi Fernandez, 

señor de Castilla et vuestro padre, faziendole yo toda onrra et non me guardando del  

fizome muy gran tuerto et llebome mi muger con quien yo era casado, la qual es esta que 

el aqui tiene por muger. Et yo con verguença que deste fecho obe prometi de non yr a mi 

tierra fasta que fuese vengado del et della, et por esto so aqui venido en esta guisa que 

vedes por tal manera que me non conosca nenguno f. 123r, I si pudiere acabar lo que 
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querria”. Et quando doña Sancha fila del conde esto oyo plugole ende mucho, ca vido 

que Dios le mostraba carrera la qual ella non sabria buscar nin demandar. Et dixole ansi: 

“Conde, quien (vos) a vos diese lugar para acabar lo que vos queredes que le dariades?” Et 

el conde respondio: “Si vos, señora me vos esto guisades, servosya yo mandado en toda 

mi vida et demas casarmeya con vos et lebarvosya comigo para Castilla et fazervosya 

sseñora de toda la tierra.” Et a ella plugo mucho desta rrazon, empero dixole que le non 

conplia asi de fazer et mandolo lebar para ssu camara et penso del muy bien. Et despues 

dixole que la rreçibiesse por muger et que le jurasse que la non desanparase por otra 

muger nenguna et que ella faria por tal guissa que acabasse ssu demanda ssegun que le 

dixera. Et el conde fizo luego todo assi como le ella demando et aquella noche albergaron 

anbos de consuno. Et quando vino a la terçera noche guiso que se echase el conde su 

padre con su madrastra de sso uno et metio el conde don Garçi Fernandez ar f. 123r, 

IImado de una cota et con ssu espada sso el lecho en que el conde su padre et su 

madrastra abos abian de yacer. Et dixole que estudiese quedo et que non bolliese consigo 

nin toxiesse ffasta que ella le fiziese señal et tirase de una cuerda que le ella abia atado al 

pie. Et doña Sancha estudo una pieça ffasta que echaran al conde et a su madrastra et 

fizo manera que queria esa noche yazer en la camara por amor de227 su padre et de su 

madrastra et des que vido que dormia su padre et su madastra228 tiro de la cuerda et el 

conde don Garçi Fernandez salio de sso la cama et vido como estaban anbos a dos 

dormiendo et puso mano en su espada et cortoles las cabeças et acogieronse luego anbos 

a su camino quanto mas podieron para Castilla. Et otro dia quando los de la tierra 

sopieron la muerte de su señor et nesa sazon era ya el conde don Garçi Fernandez et su 

muger (era) y muy longe tierra en tal manera que se non temia de nenguna cosa. Et 

quando f. 123v, I el conde don Garçi Fernandez et ssu muger llegaron a Castilla 

enviaron por todas sus gentes que viniesen a Burgos et el conde quando hy llego fue muy 

bien rreçebido de los ssuyos et el les dixo todas las cuytas por do pasara. Et entonçes les 

dixo: “Agora so yo para ser vuestro señor que so vengado, ca non de mientras que yo 

estaba desonrrado.” Et mando estonçe que rreçebiesen a doña Sancha por muger de su 

señor et los castellanos fizieronlo ansi et plugoles ende mucho. Et como sse vengo el 

                                                 
227 “pa” riscado pelo copista. 
228 “et des que vido que dormia su padre et su madrastra” riscado pelo copista. 
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conde por derecha de doña Sancha et en esta doña Sancha fizo el conde don Garçi 

Fernandez el conde don Sancho su fijo, el que dio los buenos ffuros en Castilla. 

Esta dona Sancha muger del conde Garçi Fernandez et madre del conde don 

Sancho su fijo (esta doña229 Sancha) fue en primero muy buena dueña et mucho amiga 

de Dios et de su marido et de fazer muy buenas obras, mas los pecados le guisaron ansi 

que le duro poco, et despues començo de fazer lo contrario como quier que quanto en 

f.152v, II maldad de su cuerpo, non se osaba descobrir con miedo del conde, su marido 

et començo de aber mal querençia con su marido et a meter hy su fijo,el conde don 

Sancho en guissa que cobdiçiaba mucho ver muerto. Et a la çima guiso ansi como 

oyeredes a dezir. Andados doze anos del rreinado del rrei don Alfonso de Leon, el quinto et 

fue esto en la era de mill et veinte et ocho230, et el anno de la encarnaçion de Nuestro Señor 

Jesu Christo en nueveçientos et ochenta et seys, aquel ynfante don Sancho fijo del conde 

don Garçi alçose contra su padre por consejo de su madre la condessa. Et en […]231
 los 

rreys et los altos onbres usaban de sus guerras con los moros et con los christianos. Et 

abian sienpre los mejores caballos que podian et non los dexaban por mengua de 

ab[…]do quiera que los podian alcançar. Et quando yban en sus huestes dexan algunos de 

los buenos caballos que podian aber en sus casas et mandabanlos pensar muy bien et 

tenianlos sienpre en los palaçios donde dormian con sus mugeres. Et este conde don 

Garçi Fernandez encomendo un caballo a la f. 153r, I condesa doña Sancha su muger 

que lo mandase pensar muy bien et que le diese çibada quanta podiese comer, de tal 

guisa que le non fallesçiese quanto232 obiese menester. Et ella no lo quieso fazer et ansi 

antes lo fizo de otra guisa, ca le non daba a comer si non salbados. Et obiendo el conde 

don Garçi Fernandez et su fijo don Sancho su discordia obieron233
 lo de saber los moros et 

venieron234 correr la tierra del conde don Garçi235 Fernandez et el conde como236 quier que 

toviese muy poca conpaña, que gran pieça dellos estaba con su fijo don Sancho, obo que 

                                                 
229 Doña. 
230 PCG – “en la era de mill et xxviii annos”(f. 101v/p. 453); C1344 apresenta outra data – “que foy na 
era de mil e viinte e quatro annos” (f. 161a/p. 198).  
231 PCG – [0]; C1344 – “Et aaquelle tempo, os reis...” (f. 161a/p. 199). 
232 Quando. 
233E2c/PCG – “et padre et fijo auiendo su desacuerdo”(f. 101v/ p.453). 
234E2c/PCG – “sopieronlo luego los moros, et vinieron correr tierra” (f. 101v/p.453). 
235 E2c/PCG – “correr terra de christianos” (f.101v/p. 453); C1344 – “e veheronlhe correr a terra” (f. 
161a/p. 199). 
236 E2c/PCG – [0]; C1344 – “E o conde, como quer que” (f.161b/p. 199). 
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mejor era de abenturar el cuerpo a la muerte que non perder mas de la tierra, ca le tenian 

ja tomado los moros Avila que se poblaba237. Estonçe destroyeronla et destroyeon 238 et 

Sant’ Esteban de Gormaz et quemaban et estragaban todas las tierras et por esta rrazon 

obo de yr contra los moros. E obo de aber su batalla con ellos con muy pocos caballeros 

que tenia. Et tanta era la muchedumbre de los moros que non podian poner consejo et 

morieron hy muchos de los christianos et el donde estaba en la mayor priesa, obo de 

fallesçir el caballo, que vos ya deximos, al conde por mengua de fuerça porque non comia 

si non afrechos, como vos conto la estoria. Et el f. 153r, II caballo cayo con el en tierra 

con flaqueza et el conde fue muy mal ferido et llagado en muchos lugares de su cuerpo et 

seyendo en tierra, los moros obieronlo a las manos et prendieronlo et esta batalla fue en 

Piedra Salado. Et los moros llevaronlo consigo. Et el conde  morio a pocos de dias de las 

feridas que le dieron et los christianos obieron de dar de […] los moros muy grande aber 

por el cuerpo del conde don Garçi Ferrandez et despues que lo obieron cobrado 

levaronlo a enterrar al monesterio de Sant Pedro de Cardena. Et este conde don Garçi 

Ferrandez fue muerto en Medina Çalem en poder de los moros segun ya oistes de suso. 

Despues que el conde don Garçi Fernandez fue muerto, finco su fijo el conde 

don Sancho en su lugar ansi como lo fuera su padre. Et ansi como cuenta la estoria, fue 

este conde conde don Sancho piadoso, sesudo et ardido et atrevido et muy derechero asi 

que a los nobles pajo en mayor nobleza et a los menores menguo la su gran servidunbre 

en que eran, segun lo que agora diremos. Et este f. 153v, I conde don Sancho obo sus 

pueblos bien pagados et defendio muy bien su tierra et este conde don Sancho ganho 

Peña Fiel et Sepulveda et Madrid et Polo et Montejo et cobro de los moros Gormaz et 

Osma et Sant’ Esteban que eran perdidos en la prision de su padre et fize mucho mal a 

los moros. Este conde don Sancho dio los239 fueros antiguos a Sepulveda et dio franquia a 

los caballeros castellanos que non pechasen nin fuesen en veste sin soldada, ca ante del 

conde don Sancho pechaban los caballeros et abian de yr con su señor donde los obiese 

menester et el señor gobernabalos. Et este conde don Sancho obo un fijo que obo 

nonbre ynfante don Garçi et este fue el que mataron a trayçion en Leon, ansi como 

diremos adelante et obo otrosi una fija que obo de nonbre doña Elvira. Et esta doña 

                                                 
237 E2c/PCG – et prisieron Auila que se poblaba estonces” (f.101v /p.453). 
238 Espaço em branco no ms. E2c/PCG – “Crunna” (f. 101v/p. 453) C1344 – “Coynha” (161b/p.199) 
239 E2c/PCG – “dio los fueros antigos a Sepuluega” (f. 102/p. 454).  
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Elvira fue casada con don Sancho, el menor, que era rrei de Aragon et de Navarra, de 

que diremos adelante en su lugar. La madre deste conde don Sancho codiçiando de casar 

con un rrei de los moros cuydando ende matar su fijo por tal que se alçase con los 

castillos et con las f. 153v, II fortalezas et que desta guisa casaria con el rrei moro mas 

seguramente et sin enbargo de su fijo. Et lla240 destenplando una noche las yerbas que le 

abia de dar a beber con que moriese, fu dona ssu cobilera241 de la condesa [et] entendio 

bien lo que era. Et esta cobilera fazia mal de su fazienda con un escudero del conde et 

descobriole este fecho242. Et dixole como […] queria matar su fijo243 […] con poçoña de d[…] 

beber et el escudero fue luego dezir al conde don Sanxo la manera como se guardase. Et esto 

le dixo elle con muy gran miedo porque le obo de descobrir su fecho et el de la cobigera. Et 

aquel escudero […] cobigera casolos el conde en uno. Et de alli vienen los Monteros d’ 

Espinosa que guardan los rreyes de Castilla. Et esta guarda les fue dada por aquello que 

acontesçiera. Et quando la madre quiso dar al conde aquel vino en que venian la yerbas, 

rrogo el a su madre bebiese primero ella dixo que lo non faria, ca le non fazia menester et 

rrogole el conde muchas vezes que bebiesse ella et non lo quiso fazer nenguna vez. Et el 

quando vio que non queria fazer por su rruego fizo gelo beber por fuerça et aun f. 154r, I 

dizen que saco el espada et dixole que si lo non bebiese que le cortaria la cabeça. Et ella 

con aquel miedo obo de beber aquel vino. Et en bebiendolo cayo luego muerta en tierra 

et enpos esto el conde don Sancho con pesar et quebranto que obo porque matara a su 

madre que lo queria matar en aquella guisa, fizo por ende un monesterio muy nobre et 

pusole nonbre Oña por la señora. Et porque la condesa doña Sancha era tenida por 

señora en todo el condado de Castilla, mando el conde toller aquel nonbre miono por 

aquel “mi” que viene primero en este nonbre (aquel nonbre) Oña. Mas agora dexaremos 

aqui esta rrazon et tornaremos a contar como fue lidiar con los moros el conde don 

Sancho. 

 

 

 

                                                 
240 Ella. 
241 E2c/PCG – “una su couilera de la condessa” (f. 102/p. 454). 
242 E2c/PCG – “aquella couigera descubrio aquel fecho” (f.102/p. 454); C1344 – “com h�u escudeiro 
do cõde e descobriolhe este feito” (f. 161d/p.201).  
243 E2c – [0]; C1344 – “como a condessa querya matar seu filho com bever de peçonha” (f. 161d/p. 
201). 
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