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Carnaval e Ironia na Parte Gauvain 
do Conte de1 Graal de Chrétien de Troyes* 

A Literatura Francesa do século XII em língua vu!gar é um campo particularmente 
rico para o estudo da interpenetração da cultura popular e da cultura erudita. Neste pe- 
ríodo. os clercs desenvolvem um importante trabalho de apropriação das tradições orais, 
tentando domesticar as perigosas reminiscências de paganismo, submetendo tradições 
imemoriais a ideologia cristã. É então que surge o romance, primeiro género literario em 
língua vulgar que, embora destinado a leitura em voz alta, e embora integrando temas ou 
motivos tradicionais, se afirma como uma obra escrita. dotada de uma conjointure, i.e., 
de uma estrutura composta por um autor determinado. Sublinhe-se, no entanto, que nesta 
época toda a literatura é, em larga medida, tradicional: a originalidade é ainda um valor 
pouco prezado pelos poetas, que se assumem frequentemente como simples transmisso- 
res e organizadores de contos antigos que querem preservar. Chretien de Troyes, talvez o 
primeiro romancista de expressão francesa a apontar a importância do trabalho de cria- 
ção, distingue-se, porém, da maior parte dos seus contemporâneos, por algumas particu- 
laridades do tom que utiliza ou da ideologia que veicula. Será meu objectivo nesta comuni- 
cação mostrar como, na segunda metade do seu último romance, Chrétien se serve do 
mito para chegar a literatura, passando imperceptivelmente do universo ordenado da tra- 
dição para uma visão fundamentalmente moderna do mundo, (cf. C .  Méla, 1990) em que 
a harmonia da lugar a dúvida e a ambiguidade. 

A Parte Gauvain do Conte de1 Graal de Chrétien de Troyes, em que são narra- 
das as desventuras do sobrinho do rei Artur, estabelece complexas relaçóes com a Parte 
Perceval, percurso do cavaleiro ingénuo que empreende a busca do Graal. A iniciação de 
Perceval, que o prepara para a realeza, inscreve-se no contexto de uma monarquia sacrifi- 
cial; o rei Pescador, inapto para exercer a soberania, deverá ser substituído, num sacrificio 
simbólico, pelo jovem cavaleiro; Gauvain, por seu lado, frente a situação negativa em que 
o rei Artur se encontra, parece submeter-se ao sacrifício que, a semelhança da Chanson 
de Roland (cf. H. Godinho, 1989:53-75) OU de Sir Gawain and the Green Knight, 
deveria funcionar a favor do tio, mas que parece, aqui, reverter em benefício de Perceval e 
do reino do Graal. Assim, a ridicularização de Gauvain deve integrar-se numa caminhada 
para o sacrifício - o sacrifício da vítima expiatória do Carnaval' -, involução que contrasta 
com a evolução fulgurante de Perceva12. 

Assim, 
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- a ridicularização e as humilhações de que Gauvain é vitima por parte das donze- 
Ias que assisiem ao torneio de Tintagel ou por parte da Orgueilleuse de Nogres, 

- a materialidade que parece invadir o episódio do torneio, em que Gauvain é 
identificado com um mercador mascarado de cavaleiro, 

- as frequentes referências a inversão ser/parecer e à folie, 
- a confrontação social e a desordem na torre de Escavalon (os burgueses da 

cidade tentam por todos os meios matar Gauvain), 
- os combates sistematicamente adiados por periodos de tempo que correspon- 

dem a ciclos completos, o que remete para o contexto ciclico, 
- a submissão de Gauvain aos sucessivos aprisionamentos (literais ou simbólicos) 

em Tintagel, em Escavalon e no Chãteau de Merueille, 
- a docilidade com que ele segue um caminho sempre imposto pelos outros, 
- a regressão que o encontro com a ascendência feminina representa e a ascensão 

a realeza num castelo de mortos, expressão literária do sacrificio do herdeiro do 
trono, situação que se caracteriza pela arnbivalência no tratamento do rei- 
vitima3, 

são elementos que se inscrevem inequivocamente num contexto carnavalesco, desempe- 
nhando Gauvain a função de vitima sacrificial. 

No entanto, se o complexo simbólico da alternãncia está presente no Conte de1 
Graal, se os motivos carnavalescos correspondem de facto á matriz que subtende a narra- 
tiva, o trabalho que Chrétien opera sobre o fundo mitico que utiliza mascara-o, sem con- 
tudo o adulterar: as situaçóes de farsa não se esgotam no riso imediato mas adquirem, 
quando englobadas no conjunto da obra, um sentido subtilmente irónico que se integra de 
uma forma particularmente feliz no contexto do Carnaval, mas introduz uma sensação de 
desequilibrio que o riso da cultura popular, mais optimista, não continha. Os elementos 
comuns à ironia e ao Carnaval - o cómico, a existência de uma vitima e suas caracteriçti- 
cas, a estrutura bipolarizada, a distanciação, etc. - são suficientes para o poeta conferir 
um carácter completamente novo e original ao seu texto, harmonizando os universos da 
cultura tradicional e da literatura, sem trair o carácter fundamentalmente diferente da visão 
do mundo que subjaz a um e a outro. 

Note-se que partimos de uma definição de ironia usualmente aceite, que Beda Alle- 
mann retoma no seu artigo "De I'lronie en tant que Principe Littérairen (1978:391): 

De façon purement formaiiste, on pourrait définir i'ironie comme un mode de 
discours dans lequei une différence existe entre ce q u ó n  dit iittéraiement et ce ce q'on 

v e u t  uraiment dire. 

O riso carnavalesco é imediato, enquanto que o enunciado irónico, que se caracte- 
riza por algum contraste ou incongruência subtil e pela ausência de sinais explicitos que o 
identifiquem, só adquire a sua verdadeira dimensáo quando relacionado com o contexto: 
só assim se poderá ultrapassar o nivel literal de interpretação4. 

Neste romance, o valor guerreiro de Gauvain é posto em causa (mas nunca com- 
pletamente desmentido) devido as situações negativas que ele não consegue vencer. 
Assim, o contraste gerador de ironia não é detectável no interior de um dado discurso, 
não decorre da comicidade de situações pontuais, mas reside na oposição que se estabe- 
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lece entre a imagem tradicional de Gauvain cavaleiro exemplar - confirmada por algumas 
personagens e ,  por vezes, pelo próprio narrador - e a sua incapacidade de responder as 
dificuldades com que vai deparando. A ironia depende, assim, da relação entre determina- 
das passagens e a obra como um todo, e mesmo da relação intertextual que Chrétien 
constrói entre o .seu. Gauvain e o Gauvain da tradição: como nota Peter Haidu, a ironia 
no Conte de1 Graal é quase sempre estrutural (1968:113) ao contrário do que acontece 
no Cligès, em que a ironia verbal predomina. 

Vejamos o discurso irónico que a Orgueilleuse dirige ao pobre Gauvain, reduzido a 
montar um cavalo muito velho e feio: 

Or seez vos sor bon destrier, (Agora montais um bom cavalo, 
Or samblez uos bten cheuolier Agora pareceis bom cavaleiro 
Qui pucele doie conduire. (v. 7187-9) Para conduzir uma donzelal 

A contradição entre os elogios de que Gauvain é objecto e as situações humilhantes 
que ele vive repete-se neste episódio: a Orgueilleuse diz literalmente o contrário do que 
quer realmente dizer. Contudo, nas suas palavras a ironia é efémera; o sarcasmo é, de 
longe, dominante. Por isso, a ambiguidade da passagem transcrita acima, essencial em 
qualquer mensagem irónica, é imediatamente destruída pela afirmação que se lhe segue: 

Or primes me weil je deduire (Agora quero divertir-me 
A ueoir uos maleúrtez. (v. 7190-1) A ver as vossas infelicidades.) 

Comum ao discurso irónico e ao discurso sarcástico é a existência de uma vítima5; 
o sarcasmo é, todavia, mais próprio dos agressores da vítima carnavalesca, já que a rela- 
ção agressor-agredido é neste caso muito mais evidente do que na ironia. A ambiguidade 
característica de todo o enunciado irónico reflecte-se na ambiguidade de Gauvain, a qual 
corresponde aliás a ambivalência da sua situação de rei prisioneiro, vítima sacrificial no 
magnífico Chdteau de  Meroeille. Contudo, embora ambas apresentem uma estrutura 
bipolarizada, ambivalência e ambiguidade pertencem nitidamente a dois universos diferen- 
tes. 

A vítima carnavalesca é ambivalente porque funciona como bode expiatório, con- 
centrando em si, simbolicamente, todos os vícios que serão expulsos com a sua morte: é o 
seu carácter maléfico que permite a salvação da comunidade pela qual se sacrifica (R. 
Girard, 1972:138). Mas a relação entre a vítima sacrificial e a comunidade que a vilipen- 
dia, ridiculariza e, simultaneamente, sente por ela um terror religioso, embora ambiva- 
lente, não é ambígua; a função da vítima é tão clara como o seu estatuto e a sua sacraliza- 
ção tem a mesma causa ou o mesmo efeito que o desprezo a que é votada: diferenciá-la 
do resto da comunidade" Trata-se de uma relação unívoca, se bem que complexa, de 
total distanciação. Ora, ainda que a distanciação seja necessária, tanto no caso do Cama- 
val como no da ironia, para que a vítima possa ser objecto de riso7, quando se trata de 
ironia há, a meu ver, uma certa ambiguidade na própria ideia de distanciaçao. Os leitores 
não se identificam com Gauvain, ja que se riem das suas desgraças, mas o cavaleiro apre- 
senta demasiados aspectos positivos para ser totalmente rejeitado. 

Norman Knox faz uma interessante classificação dos cinco géneros fundamentais 
que constituem a ironia segundo o destino da vítima, por um lado, e segundo os graus de 
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identificação entre o público e a vítima, por outro. Assim, um mundo em harmonia com 
os valores humanos, .dois tipos de ironia sao possíveis: a ironia cómica (cómica no sen- 
tido de tendo um final feliz), em que uma vítima simpática, aparentemente fadada para o 
insucesso, triunfa inesperadamente (...i; a ironia satírica, em que o mundo sanciona a der- 
rota de uma vítima antipática ou objecto de sarcasmos. Num mundo hostil aos valores 
humanos, dois outros tipos de ironia são possíveis: a ironia trágica, em que uma vítima 
simpática sofre uma derrota, e a ironia niilista, em que a distanciação satírica neutraliza ou 
domina a simpátia, mas em que permanece um grau de identificação. já que o público e o 
autor partilham necessariamente a situação da vítima. Por fim, a ironia paradoxal (...), em 
que tudo é relativo: a realidade por um lado reflecte e por outro não reflecte os valores 
humanos; autor e público misturam ou alternam identificação e distanciação, o triunfo 
cómico e a derrota trágica neutralizam-se ou a norma satírica varia constantementes. 

Facilmente se poderá notar que a ironia de que Gauvain é objecto está mais pró- 
xima da nironia paradoxalr do que dos outros quatro tipos de ironia. Com efeito, a relação 
do narrador e do leitor com esta personagem não é de total distanciação, como, por 
exemplo, no caso de Keu, personagem antipática, vítima de ironia satírica: apesar dos 
seus desaires, Gauvain faz uma brilhante demonstração no torneio de Tintagel, mostra-se 
cortês no episódio das gotas de sangue e generoso com a demoiselle a u x  manches peti- 
tes, e revela grande cortesia quando acede a fazer de mensageiro entre Guiromelant, que 
o odeia, e Clarissant. Estas são apenas algumas das atitudes que apontam para a boa 
índole do sobrinho de Artur e que fazem o leitor lamentar, até certo ponto, os seus insu- 
cessos, ainda que a identificação do leitor com Perceval (vítima de ironia cómica) seja 
muito maior do que com Gauvain. Ao contrário das vitórias do ingénuo Perceval e das 
desventuras de Keu, os desaires de Gauvain não parecem ter nenhum significado moral, 
pois nele a vaidade é compensada pela generosidade. Além disso, os insucessos que vão 
marcando cada vez mais o sobrinho de Artur a medida que se avança na narração das 
suas aventuras, póem em causa os referidos <<valores humanos3' que são, aqui, os da corte- 
sia, valores de que ele é tradicionalmente o mais legítimo representante. 

Neste momento, apresenta-se, pois, necessário voltar a pór o problema da defini- 
ção de ironia, que terá de passar pela distinção entre o cómico que estigmatiza Gauvain e 
aquele de que são objecto Perceval e Keu. Ora, a ambiguidade intrínseca a todo o enun- 
ciado irónico é um dado adquirido'. Beda Allemann. por outro lado, afirma: 

L..) I'ironie est très effectiuement un pliénomène dont Ia ualeur se situe dons Ia 

tronsition, et a Ia limite, et qui ne peut se réaliser que dons une situation intermédioire, 

hésitante et encore indécise. I1 y a d 'un cõté Ia signification uniuoque et sérieuse (...) du 

message littéral - qui est aussi I'intention littérale - et de Iáu t re  Ia franclie et roilleuse 

moquerie (...). 
L'ironie littéraire est aussi éloignée de I'un que de l'outre pôle. L 'art  de I'auteur 

ironique consiste a tenir cette position intermédioire et hésitante, exactement à ia moni- 

ère d 'un funambuie (...). (Allernann, 1975: 391). 

Portanto, se reduzirmos a ironia a ((ironia paradoxal* de Knox obteremos. ao que 
parece, um conceito mais restrito mas mais útil para a análise do Conte de1 Graal, na 
medida em que contribui para distinguir Gauvain de Perceval e Keu, protagonistas de 
cenas cómicas não irónicas (ou. digamos, de uma ironia menos (~pural~). Podemos aliás 
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verificar como este contínuo por em questão do valor de Gauvain, que, como muitos criti- 
cos já notaram, atinge profundamente a própria ideia de cortesia, se desenvolve num 
mundo em que as regras se revelam arbitrárias, em que a ordem parece vacilar, um 
mundo onde, segundo a feliz expressão de Haidu, tules choses sont (...) rarement ce 
qu'elles semblent êtrell (P. Haidu.1968: 458). As numerosas .incongruências~~ que atraves- 
sam as aventuras no pays de  Galuoie, o caos que o mundo que Gauvain percorre parece 
evidenciar estão perfeitamente de acordo com o desequilibrio e a dúvida introduzidos pela 
ironia 

Assim, Gauvain é enganado por Gréoréas, que parecia um bom ca~a le i ro '~  e que, 
embora momentos antes parecesse estar moribundo, se ergue de um salto para lhe roubar 
o seu cavalo; a Orgueil leuse de Nogres também o engana, levando-o a saltar O gué peril- 
leux. ao dizer-lhe que muitos cavaleiros já o haviam feito antes dele; as damas do Chü- 
teau d e  Meruei l le parecem muito hospitaleiras mas acabam por revelar-se aprisionadoras; 
a Orgueilleuse revela-se, ao contrário do que parecia, uma mulher traumatizada por um 
desgosto de amor, segundo uma explicação anacronicamente freudiana mas pouco con- 
vincente; Guiromelant não acredita na palavra de Gauvain e chama-lhe fableor e jogleres, 
o que, nesta região onde a fronteira entre a realidade e a ilusão é cada vez mais vaga, não 
é de estranhar. A não coincidência do ser e do parecer, a duplicidade e a estranha multi- 
plicação de algumas personagens, que são quase sempre inimigas" ou pelo menos amea- 
çadoras, concorrem para a constnição de um mundo profundamente hostil, não propria- 
mente maravilhoso mas fantástico. Ora, curiosamente, o carácter problematizador da iro- 
nia tem um paralelo evidente no carácter ambíguo e favorecedor de desordem do fantás- 
tico. que também não pertence ao universo tradici~nal'~. 

Francis Dubost, rmm interessante estudo sobre o fantástico na Literatura Medieval, 
póe de lado a definição de Todorov V. Todorov, 1970), concebida a partir de textos pos- 
teriores ao advento do cartesianismo, e retoma a classificação de Barthes das unidades 
que constituem o tecido narrativo para dizer que, ao contrário da narrativa maravilhosa, 
em que as ~~funçõea~  predominam largamente, a narrativa fantástica comporta passagens 
puramente indiciais, isto é, destituídas de qualquer papel no desenrolar da intriga. Além de 
uma diferença na quantidade dos indícios há ainda uma diferença na sua qualidade como 
nota Dubost, 

L'indice fontastique est d'une autre nature que I'indice merueilleux. Celui-ci ueut 
Ia trnnsparence; celui-Ia recherche l'équiuoque et cultive I'ombiguité. 

Alors que le merueilleux use de Ia dénotation directe (le dioble, I'Ogre, Ia fée sont 
désignés d'emblée comme tels (...)I, le fantastique aborde le surnaturel por le biais d'indi- 
ces savamment gradués et distribués de manière a creer une expressioité lourde, sons 
déliurerpour outant Ia totalité du sens. (Dubost, 1991:136-7). 

Nos episódios do pays de  Galuoie, os -indícios', que Dubost refere multiplicam-se: 
os inimigos com que Gauvain depara têm características estranhamente comuns, pare- 
cendo ser reminiscências dos guardiães de passagens célticos e tomam-se por vezes sim- 
ples figurantes; a Orgueilleuse de Nogres olha-se no espelho no centro de uma série de 
espaços encaixados, nítida reprodução do hortus conclusus; um cavaleiro-gigante guarda 
o palafrem da donzela mas deixa Gauvain levá-lo, avisando-o porém dos males que daí 



advirão; o eschacier, com a sua perna de prata e pedras preciosas e os seus segredos não 
revelados é sinistro e também não intervém na acção. Todas estas personagens criam de 
facto uma atmosfera de mistério e ambiguidade particularmente ameaçadora, que atinge o 
seu auge no castelo das rainhas mortas. Note-se, aliás, que Gauvain se vê a cada passo 
confrontado não apenas com o perigo, naturalmente evocado em todos os percursos 
heróicos, mas com a ideia da morte, mistério supremo num universo desordenado, onde 
Deus parece estar singularmente ausente. 

É verdade que o castelo do Graal e o desfile dos objectos maravilhosos se increvem 
num ambiente tão misterioso como as regiões que Gauvain percorre, que Perceval fra- 
cassa náo fazendo as perguntas rituais, que o tom eminentemente positivo da Parte Per- 
ceva1 parece sofrer uma quebra importante nesta altura da narração. No entanto, o cas- 
telo do rei Pescador constitui um espaço bem definido que se distingue dos outros espaços 
que Perceval percorre, os quais obedecem a regras estáveis. Para mais, o mundo do  
Graal, ainda que se deva considerar fantástico pela ambiguidade do seu carácter sobrena- 
tural, náo apresenta, de forma alguma, a hostilidade do pays de Galuoie. 

Também a inversão carnavalesca contribui para a impressão de desordem que atra- 
vessa muitas aventuras de Gauvain: veja-se a perturbação social que representa o cava- 
leiro-mercador em que Gauvain se transforma; veja-se a luta com os ameaçadores burgue- 
ses de Escavalon e a utilização das peças de xadrez -jogo que figura a ordem do mundo13 
- como armas de arremesso, numa função que não e a sua e que revela exactamente a 
desordem perigosa que aquele momento contém; veja-se ainda o poder, nitidamente 
excessivo, que assumem as mulheres na Parte Gauvain: a Orgueilleuse e as donzelas de 
Tintagel, pelas provações cruéis a que submetem os cavaleiros e ,  pelo carácter aprisiona- 
dor, as damas do Chateau de Merueille. A grande diferença entre a inversão carnavalesca 
da tradição popular e a inversão carnavalesca de Chrétien é que ele põe a ênfase nas des- 
venturas de Gauvain: digamos que o sacrifício da vitima carnavalesca, que constitui parte 
integrante das festividades de Carnaval mas só é benéfico naturalmente, para a comuni- 
dade que sacrifica o bode expiatório, está aqui em primeiro plano, donde resulta que este 
Carnaval é singularmente negro e ameaçador. Note-se como Gauvain é um mascarado 
"malgré lui'3. como o riso de pura libertação carnavalesca está ausente, surgindo apenas o 
riso sarcástico que vitima o bode expiatório, como a inversão ameaça porque surge des- 
contextuaiizada, sem marcos que a limitem no tempo ou no espaço e que, limitando-a, 
anunciem que a ordem voltará. Recorde-se, aliás, que a inversão carnavalesca. embora se 
defina, como é evidente, por uma estrutura bipolarizada, (trata-se de inversão dos opostos: 
ricos-pobres, homens-mulheres, alto-baixo, etc.) tende para a neutralização das oposi- 
ç õ e ~ ' ~ .  Assim, o Carnaval increve-se no campo mais vasto da ordem universal entendida 
como coincidentia oppositorum: do mesmo modo que, nos mitos cosmogónicos, o caos 
anterior à criação tem em si, potencialmente, todos os elementos que constituirão o uni- 
verso, também o caos carnavalesco contém em germe a nova ordem, que não seria possi- 
vel sem estes momentos de catarse15. 

A ironia, pelo contrário, realiza-se plenamente no contraste não anulado, na duali- 
dade não resolvida em unidade. O exemplo da ambivalência carnavalesca e da ambigui- 
dade irónica é modelar: num caso, existe uma estrutura complexa mas harmoniosa 
(a vitima carnavalesca é adorada e repudiada, mas a atitude da comunidade para com ela 
é sempre de recusa, de distância); no outro, reconhece-se a oposição inconciliável 
entre duas informações, duas características de uma mesma personagem, determinada 
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acção e o comentário do narrador ou de uma personagem (os leitores do Conte  de1 
Graal não sabem o que pensar de Gauvain). Vimos que o sacrifício da vitima carnavalesca 
contribui para expulsar o mal da comunidade, preparando um tempo novo, purificado; 
quando, como na Parte Gauvain, a ironia predomina, o sacrificio não pode funcionar 
porque o sofrimento e o mal não podem ser extirpados nem entendidos como elementos 
necessários que se submetem à ordem universal, mas sim como factores de desequilirio e 
de divisão. 

NOTAS 

Comunicação elaborada a partir de um capitulo da minha dissertação de Mestrado - Do Mito à 
Literatura e do Carnaval à Ironia - Os Heróis e a Realeza no Conte de1 Graal de 
Chrétien de Troyes, Lisboa, 1995. 

1. O termo ~'Carnavain tomara aqui o seu sentido mais lato, remetendo para todas as festividades 
que marcam o fim de um cicio (quer se trate do fim do ano, do fim de um reinado, etc.), com a 
abolição do tempo profano e os ritos que visam suprimir o velho ciclo e preparar o novo (cf. M.  
Eliade, 1992:492-5). 

2. Remeto para a minha tese, já citada, em que desenvolvo a problemática da ascensão a soberania 
e da integracão do percurso de Gauvain no Conto de1 Graal, que não poderei analisar aqui. 

3. R.AS. Macalister nota que tudo leva a crer que os reis célticos seriam vitimas de assassinios ri- 
tuais, ja que a antiga historiografia irlandesa revela que grande parte dos reis eram assassinados 
pelos seus sucessores (cf. R.S. Loomis, 1967). A tese do sacrificio real periódico é corroborada 
por Clémence Ramnoux (1954:209-18) e por G.F. Dalton (1970:122), que afirma que o sacrifi- 
cio do rei teria lugar durante as festividades de Samain, periodo nitidamente carnavalesco. Por 
outro lado, no Perlesuaus, romance do séc. XIII, uma referencia a um sacrifício real periódico 
subsiste ainda sob uma forma muito clara (cf. P. Walter, 1989:251). 

4. L'orrière-plan ironique de ce qui est dit Iittéralement est toujours déja donné et compris 
sous forme de présupposé: sinon, ce qui est dit littéralement serait compris comme littéral 
et non pas comme ironique.. IB. Allemann, 1978: 391) 

5. twL'ironie attaque, agresse, dénonce, vise une cib1e.i' (Kerbrat-Oreccliioni, 1976 11 apud D.C. 
Muecke, 1978:479) 

6. Não é por acaso que as vitimas escolhidas para os ritos sacrificiais são frequentemeiite, além do 
rei, animais, estrangeiros ou escravos, homens ou mulheres com taras psicológicas ou deforma- 
çóes fisicas: e que todos eles se distinguem - pela espécie a que pertencem, por um traço pessoal 
ou pela posição única ou marginal que ocupam na sociedade - da massa da comunidade (cf R. 
Girard. 1972:ZS: 374: 419-201. 

7. cdl ne peut y auoir de comique que Ia où i1 y a anomalie, mais Ia où celleci, au lieu dáffec- 
ter le moi, est tenue a distance comme pur spectacle>i. J. Emelina, 1991:45. 

S. Traduzido a partir de: D.C. Muecke, 1970:489-90, comentando os artigos de N. C. Knox, in P. 
Wiener (ed.), 197 3: 626-34. 

9. ,,A cõté de tous ses autres contenus possibles, le texte transmet un message d'ambiguité. 11 
communique information suiuante: iiJe suis ambigur. (..) 
Au coeur de I'ironie, i1 y a un princioe d'incertitude, [...) 11 est simplement impossible de 
prouuer que certaines affirmations ironiques sont ironiques. Si on peut le prouuer, I'affirma- 
tion cesse d'etre ironique. (G. Almansi, 1978:420-1). 
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10.  Veja-se como sáo diferentes os cavaleiros com quem Perceval combate-o arrogante Chevalier 
Verme;{, clamadeu e Enguigeron, que se apresentam desde o inicio como inimigos. 

11.  Gauvain depara por tres vezes com inimigos mortais - o rei de Escavalon e Guigambrésil pri- 
meiro, Greoréas depois e por fim Guiromelant -, o que constitui, percentualmente, um número 
realmente extraordinário. 

12 .  Fantashtique s'oppose à Merueiileux comme desordre à ordre, à Ia condition de donner sa  
spéacificité ou concept d e  désordre: i1 ne s'agit pas d'un ordre autre (un cosmos neuf) 
mais bien d e  Ia destruction méme de Ia probiemàtique d e  I'ordre (institution d'un chaosl. 
R. Bazetto, 1980:27, apud F. Dubost, 1 9 9 1  

13.  Car I'echiquier est une figure du monde manifestér tissé d'ombre et  de iumière, alternont 
e t  equilibrant le yin e t  ie yung. c,Echecs,>, in Chevalier & Gheerbrant, 1982. 

14. In contemporary ettmology, transuestism (as other carnaual rituais) is considered to be an 
instance o j  o ritual neutralization of semiotically significant oppositions, in this case the 
opposition malejfemale. The basic tenet of structural antropology, which has been formula- 
ted most ciearly by Claude Léui-Strauss, is that is a constant stribing fo r  equilibrium bet- 
ween binary oppositions in ritual and  myth. V.V. Ivanov, 1984:14 

15. Sobre o carácter intrinsecamente conservador d o  Carnaval, cf. M. Eliade, 1992:492-5 e U. 
Eco, 1984:l-9. 
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