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Catherine Durand (?-1736) 
 

Diferentemente de outras escritoras que frequentavam os salões literários, Madame 

Catherine Durand era uma plebeia de família burguesa desconhecida. De sua vida, sabe-se 

somente o que se encontra nas notícias da coletânea Le Caninet des fées (MAYER,1785-

1789), ou seja, muito pouco. Mayer (1789-1789) indica a data de sua morte: em Paris, no ano 

de 1736. A lista de suas obras é longa e as reedições provam que ela teve um certo sucesso, 

inclusive como autora de comédias, que também ganharam diversas edições em 1699 

(ROBERT, 2005, p. 437). 

Madame Durand redigiu várias narrativas que seguem a mesma característica de boa 

parte dos contos de muitos autores de contos de fadas da época, isto é, a inserção do conto 

dentro de um romance. É o que acontece, por exemplo, com seu conto La Fée Lubantine, 

inserido no romance La Contesse de Mortane. Em muitas de suas narrativas, percebe-se, 

com certa evidência, a ironia, a crítica à sociedade, a busca pela liberdade e a voluptuosidade. 

O trágico, a mitologia e outros elementos também estão presentes nos contos de fadas de 

Madame Durand, uma revolta à ordem e até às leis do gênero feérico. La Fée Lubantine é 

um conto pouco conhecido e sem reedições desde o século XVII, tendo passado por uma 

espécie de desprezo, assim como as demais obras de Mme Durand (ROBERT, 2005). 

Entre a produção de contos franceses do final do século XVII, esse conto ocupa um 

lugar à parte, pois tudo se passa como se Madame Durand buscasse ir no sentido oposto dos 

elementos tradicionais desse tipo de narrativa. Seu desfecho tem todas as características de 

uma tragédia. Além disso, a narrativa inverte todos os elementos habituais de um conto de 

fadas. Embora, por definição, no casal heroico, o homem seja fiel a qualquer prova, no conto 

de Madame Durand, ele acaba cedendo ao charme do agressor, a fada Lubentina, com uma 

facilidade desconcertante. 

Com o conto La Fée Lubantine, Mme Durand soube inovar ao adotar uma 

abordagem de narrativa que transgredia o estilo comum do conto de fadas. Habitualmente, 

a estrutura narrativa apresenta os protagonistas se apaixonando, depois conhecendo a 

infelicidade, para que, no desfecho, as reparações dos malfeitos sejam claramente marcadas, 

pela descrição de um lugar ideal, onde os personagens levam uma vida de prazer contínuo. 

No conto La Fée Lubantine, a ordem é invertida: a narrativa começa por uma longa 
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evocação de perfeição de um universo onde todos os prazeres são satisfeitos, com a descrição 

do cenário, a suntuosidade em seus detalhes e elementos da natureza conforme o estilo 

clássico moderno. Assim, na narrativa de Madame Durand, os lugares ideais têm sempre um 

defeito: uma liberdade sem freios, que termina por levar à catástrofe. Desse modo, o conto 

em questão oferece um contraponto interessante à imagem gratificante das fadas descritas 

por outros autores. Segundo Raymonde Robert (2005, p. 439), trata-se, no conjunto da 

produção, de uma advertência, representada no mundo da fantasia, sobre os riscos da busca 

desenfreada pelo prazer. 
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