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História dividida em nove capítulos, com 
reenvios constantes para a Odisseia, a Ar‑
gonáutica, ou a Ilíada, esta ficção é a ale‑
goria da viagem iniciática de Marta, Jesus, 
Maria, Lucas, Lázaro, tiago, crianças que 
encarnam parábolas ou ideais crísticos. 
aprendem, da infância à maturidade, a 
autognose, e não faltam, nesta história má‑
gica, as figuras do pai e da mãe (de Marta), 
ou do Caseiro/Hortelão, símbolo do in‑
consciente. a «Voz» representa aqui o 
poder autoritário e a Mãe, sempre ausente, 
o vazio necessário para que a protagonista 
trabalhe a sua natureza feminina. em face 
do tópico da catábase, acompanhamos 
Lázaro, filho do Caseiro, e por ele negli‑
genciado, na luta constante com Marta 
e Maria, representando este combate o 
interminável (mas necessário) confronto 
entre o Bem e o Mal, energias do mundo.

Como argonautas, as crianças são a ver‑
dade que os adultos já esqueceram. Marta, 
que aprende as letras e o trabalho da terra, 
simboliza também essa Medeia, esposa de 
Jasão (da criança chamada Jesus, que se 
sacrifica para salvar o «pinhal comum» e 
o pássaro que Marta protegia?), represen‑
tação dos poderes sobrenaturais, desde 
Hesíodo, píndaro e apolónio de rodes. 
Como Medeia, Marta aperfeiçoa as capa‑
cidades mágicas, em particular, a capaci‑
dade de amar os outros (a grande magia), 
opondo‑se a Lázaro, imagem da humani‑
dade decaída. 

Sob o Olhar de Medeia é, para além do 
que referimos, a tese destes livros reu‑
nidos, porque nesta ficção se patenteia 
uma das linhas temáticas mais fortes da 
obra de Fiama Hasse pais Brandão, a da 
compreensão do mysterium conjunctionis, 
uma das mensagens mais importantes 
que a autora terá desejado transmitir por 
intermédio da sua entrega à Literatura, 
homenageando‑a.

António Carlos Cortez

Ficção 

Nuno Bragança

oBra CoMpLeta 1969‑1985
Lisboa, Publicações Dom Quixote / 2009

a publicação da Obra Completa 1969‑1985 
de Nuno Bragança é um acontecimento 
editorial e cultural, a vários títulos, notá‑
vel. assinalando deste modo a passagem 
dos 80 anos do nascimento do autor, mas 
igualmente os 40 anos da primeira edição 
do seu romance A Noite e o Riso, a editora 
Dom Quixote, em boa hora, traz ao con‑
vívio de todos nós uma obra fundamental 
para a literatura portuguesa contemporâ‑
nea, injustamente votada a um certo esque‑
cimento que esperamos venha a ser con‑
trariado por esta edição. o volume de 734 
páginas reúne toda a produção ficcional de 
Nuno Bragança: os três romances A Noite e 
o Riso (1969), Directa (1977) e Square Tols‑
toi (1981); a colectânea de contos Estação 
(1984); a novela Do Fim do Mundo (1990) 
e a peça de teatro radiofónico A Morte da 
Perdiz (gravada em 1956 e publicada em 
2000 na Colóquio/Letras). 

Nuno Bragança é um nome maior do 
universo literário português. a sua arte 
da escrita veio revolucionar o romance 
nacional dos anos 60 e 70, abrindo‑o a 
novos horizontes, conjugando, com in‑
vulgar maestria, a segurança da tradição 
com uma perturbante modernidade. este 
entendimento acerca da génese da arte é 
enunciado pelo narrador do seu primeiro 
romance, onde a certa altura, num discur‑
so assumidamente metaficcional, afirma: 
«Não existe hipótese de criação artística 
madura sem a preexistência de uma tradi‑
ção aumentadora. O escritor português do 
século vinte, segunda metade, deve saber 
mergulhar na tradição e logo de seguida re‑
gressar à superfície, vivo»  (p. 169).

a publicação de A Noite e o Riso trou‑
xe aos leitores portugueses uma narrati‑
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va precursora que, apesar de observar de 
modo crítico e irónico o país, revelando 
uma profunda consciência das injustiças 
sociais, dos abusos de poder e advogando 
o derrube do regime fascista, se distancia 
claramente da estética neo‑realista. o re‑
trato de portugal e dos portugueses, que 
nesse primeiro romance começa a esboçar‑
‑se, tornando‑se numa das temáticas es‑
senciais da efabulação de Nuno Bragança, 
surge pelo viés de um discurso inovador 
onde se inscrevem influências tão díspares 
quanto o surrealismo, ou o nouveau roman 
francês. 

a modernidade da escrita de Nuno 
Bragança revela‑se de múltiplas formas, 
antes de mais, e como vimos, temática, 
mas também pelo trabalho gráfico dos 
espaços. a mancha tipográfica surge frag‑
mentada (à semelhança da efabulação), 
interrompida por reproduções de letrei‑
ros, painéis ou esquemas, por textos em 
itálico, ou, caso mais inovador, pela dis‑
posição do texto em colunas. esta técnica 
composicional, de uma grande originali‑
dade à época, será retomada três décadas 
mais tarde em Le Jardin des Plantes por 
Claude simon, um dos mais conceituados 
nouveaux romanciers, transformando‑se 
o discípulo em mestre. este aspecto, que 
pode parecer uma questão de somenos 
importância, na verdade, atesta a ori‑
ginalidade do autor, que, inspirando‑se 
num movimento, soube ir além dos ensi‑
namentos e trilhar novos caminhos que 
outros percorreriam. por outro lado, esta 
questão é ainda reveladora do trabalho in‑
cessante com a(s) palavra(s), patente não 
só nos jogos semânticos em que os textos 
são pródigos mas igualmente na natureza 
física e concreta das palavras, ou seja, a 
marca que delas fica na página, também 
ela portadora de sentido.

o carácter inovador de A Noite e o Riso 
está ainda patente na subversão do género 
romanesco, que surge contaminado por 

outros géneros literários, que inespera‑
damente irrompem no discurso ficcional, 
ou ainda na prática reiterada da citação 
como um dos meios privilegiados de ur‑
didura efabulativa. o desvio, ou antes a 
ruptura, com a norma estende‑se ainda 
à apropriação peculiar e subversiva das 
regras linguísticas e gramaticais, dando 
origem a expressões desconcertantes que 
abalaram os cânones literários (facto que 
pode explicar alguma crítica mais cáusti‑
ca aquando da publicação deste primeiro 
romance). 

a narrativa privilegia o discurso na 
primeira pessoa (numa característica que 
se estende à grande maioria da obra), o 
do protagonista, anti‑herói por excelên‑
cia, que dá conta das suas angústias, an‑
seios e obsessões, dos encontros e desen‑
contros que pautaram a sua existência. 
apresentando‑se como um romance de 
aprendizagem, na esteira do Bildungsro‑
man alemão, o primeiro dos três painéis 
em que o texto se divide relata as «li‑
ções» recebidas pelo narrador, apresen‑
tadas segundo uma ordem cronológica. 
as grandes e decisivas mudanças intro‑
duzidas na existência do protagonista 
tiveram sempre na sua origem um acto 
considerado perigoso pelo «Conselhode‑
Famíliaporcausadopequeno»: o desejo de 
escrever. assim, quando confrontada com 
o seu primeiro escrito: «U OMÃI QE DAVA 
PULUS», a família decide contratar um 
«professor de Cultura Mental» de modo 
a evitar que se interessasse «por coisas 
inquietantes». perante a ineficácia dos 
ensinamentos, é internado num colégio  
— «esse pardo casarão» — onde recebe a 
«segunda parte da [sua] instrução», con‑
tra a qual se revolta quando sente estar em 
perigo o seu objecto mais precioso, a cane‑
ta de tinta permanente, um «perigoso ob‑
jecto» no dizer do professor, dando início 
à fuga pela cidade e à entrada no mundo 
da marginalidade de «Lisboa‑a‑louca». 
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No entanto, o romance de aprendizagem, 
com a sua sequencialização cronológica, 
é irremediavelmente comprometido no 
segundo painel pela urdidura efabulativa 
que se apresenta sob a forma de um dis‑
curso fragmentário orientado pela memó‑
ria afectiva do protagonista (cada capítulo 
centra‑se numa figura diferente oriunda 
de meios sociais diferentes). Desses rela‑
tos emana o retrato de um país, visto atra‑
vés do olhar do eu/narrador/protagonis‑
ta, um sujeito em ruptura com o mundo 
que o cerca. Nesse universo oscilante e 
em construção, a escrita surge como o 
modo privilegiado através do qual pro‑
cura conhecer‑se a si próprio, para assim 
conhecer outros. 

a mesma busca é empreendida ao longo 
de toda a obra de Nuno Bragança, como 
se cada romance, cada conto, a novela 
fossem partes de um todo, pelo que é sem 
surpresa que reencontramos os mesmos 
motivos: a denúncia do poder repressivo 
e da exploração dos mais desprotegidos 
(particularmente presente no conto «o 
imitador»), a crítica das instituições, a 
luta contra o fascismo, a vida na clandes‑
tinidade, e sobretudo o trabalho de escri‑
ta. o retrato é tanto mais incisivo quanto 
é veiculado por um discurso irónico, que 
se constitui como factor de construção do 
entrecho, ao qual se alia uma perspectiva 
surrealizante, onde impera o nonsense, que 
corrói e desfaz as convenções sociais e cul‑
turais, transformando‑as em incongruen‑
tes falácias (particularmente presente na 
descrição do colégio e das lições aí rece‑
bidas). 

Com os dois romances seguintes, com‑
pleta‑se o retrato do país das décadas de 60 
e 70. em Directa, o protagonista persegue 
a busca de si, enquanto procura alcançar a 
liberdade para o seu país. este romance dá 
conta das vivências míticas do período que 
antecedeu a revolução de abril, relatando 
a luta implacável de um grupo de homens 

que, na clandestinidade, intenta derrubar 
o regime. o protagonista é mais uma vez 
um ser dilacerado, que procura, entre um 
fervor religioso e uma forte postura anti‑
fascista, encontrar o seu lugar, num país 
também ele em construção. Square Tols‑
toi, porventura o romance de maior matu‑
ridade e domínio do processo narrativo de 
Nuno Bragança, continua e aprofunda o 
caminho de escrita anteriormente trilha‑
do. De carácter eminentemente metafic‑
cional, este romance centra‑se na escrita 
do livro, que se torna o objectivo de vida 
do protagonista, fazendo disso depender 
todas as suas restantes acções: os encon‑
tros com os companheiros, a participação 
na luta antifascista, as relações amorosas, 
como se as relações e a comunicação com 
os outros fossem pretextos ou fontes para 
a escrita da ficção.

as narrativas, marcadas pelo tempo da 
História, apresentam‑se como travessias 
ou viagens do sujeito, que em incessante 
procura e em deambulações constantes se 
busca, buscando a sua identidade. toma‑
mos aqui o termo viagem nas suas múlti‑
plas formas, tanto as físicas e concretas de 
deslocação por tempos e espaços como as 
não menos concretas, realizadas na solidão 
de uma secretária ou de uma mesa de café 
e que se concretizam no preenchimento 
de páginas, na escrita do livro. assim, ao 
longo das narrativas e das deambulações 
do(s) narrador(es), desenha‑se uma carto‑
grafia de algumas cidades: de Lisboa, em 
A Noite e o Riso, Directa, Square Tolstoi, Do 
Fim do Mundo; turim, nas primeiras pá‑
ginas de Square Tolstoi, e paris em grande 
parte desse último romance. Mas é sobre‑
tudo a viagem da escrita, ou a aventura da 
escrita, retomando uma expressão cara 
aos nouveaux romanciers, que gostaria 
aqui de destacar. 

a escrita de um livro é, como vimos, 
um motivo que surge logo no primeiro 
romance, emergindo a dificuldade da em‑
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presa, o tacteamento e as dúvidas com que 
o narrador de A Noite e o Riso se confron‑
ta: «custa‑me a dificuldade em dar forma 
escrita ao que acabei uma vez mais de ra‑
biscar: que, sentado no bar e novamente 
ao lado do sancho, comecei então a de‑
sesperada carreira de impotência que tem 
sido a minha. assinalada por revoadas de 
páginas escritas mentalmente». todos 
os livros de Nuno Bragança regressam de 
modo obsessivo ao motivo da escrita do 
livro, de modo mais diluído em Do Fim do 
Mundo (o entrecho gira em torno de um 
jovem aspirante a escritor e do casal que 
o acolhe), tornando‑se central em Square 
Tolstoi. Nesse romance, o narrador des‑
creve com grande pormenor o trabalho 
do escritor, dando conta da provação fí‑
sica que lhe está associada: «acordei na 
segunda‑feira com a sensação de ressaca 
que se seguia sempre a essa luta perma‑
nente com as palavras, que nem o dormir 
ou o comer interrompiam» (p. 429). 

Obra Completa 1969‑1985 de Nuno Bra‑
gança, um volume cheio de livros dentro, 
convida‑nos a uma viagem ao portugal 
dos anos 60 e 70, onde (re)encontramos 
um retrato daquilo que nós, portugueses, 
somos. são, pois, essas (id)entidades indi‑
viduais e colectivas que na página se fixam 
pelo poder da escrita que Nuno Bragança 
nos desafia a reencontrar, numa viagem 
pelos caminhos, por vezes desconcertan‑
tes mas sempre estimulantes, da sua arte 
de escrita.

Agripina Carriço Vieira

Urbano Tavares rodrigues 

a ÚLtiMa CoLiNa
Lisboa, Publicações Dom Quixote / 2008

No panorama da literatura portuguesa 
contemporânea, urbano tavares rodri‑
gues é uma figura incontornável, autor 

de uma obra multifacetada, de impres‑
sionante regularidade e coerência. Neste 
belíssimo livro, voltamos a encontrar as 
linhas mais fecundas e sugestivas do seu 
longo percurso, marcado por uma tensão 
fundamental entre eros e Thanatos. Com 
efeito, este binómio tem funcionado como 
a matriz estruturante do imaginário do es‑
critor, partilhado entre a lucidez e a uto‑
pia, o irremediável espinho da desilusão e 
a esperança sempre renovada num mundo 
melhor. a pulsão de vida não se pode en‑
tender sem a pulsão de morte, como tão 
bem demonstrou Freud, participando 
ambas na estruturação do psiquismo hu‑
mano. tal como na mitologia freudiana, 
também nas 34 narrativas que constituem 
A Última Colina, a morte é companhei‑
ra insepáravel do amor, governando o 
mundo enquanto pulsões indissociáveis, 
enriquecidas por uma constante reflexão 
que nos faz mergulhar na consciência 
aguda da condição temporal dos seres hu‑
manos e da sua vulnerabilidade. 

através da plasticidade de uma escrita 
irradiante, urbano tavares rodrigues mo‑
biliza neste livro configurações diegéticas 
muito diversas, que convergem na expres‑
são de um tempo  disfórico onde se inscre‑
ve quase sempre a morte, alternando com 
a rememoração de momentos luminosos 
em forma de balanço de vida. assim, a par 
do tempo cronológico que aponta para os 
acidentes do quotidiano numa sociedade 
em profunda mutação, existe um tempo 
anímico, interior, por vezes onírico, que 
determina, ao nível da narrativa, um jogo 
com as modalidades temporais, condu‑
zindo à fusão do passado e do futuro no 
presente de uma escrita sempre atraves‑
sada pelo desejo. alguns contos cobrem 
um tempo diegético relativamente longo, 
concentrando‑se nos itinerários existen‑
ciais de personagens que acabam mal 
(«a Mais Bela do Baile»); outros privi‑
legiam um instante de vida, celebrando 


